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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 verloting met daarin extra
mooie prijzen en omdat het Nieuwjaar is
twee hoofdprijzen.

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

Om te onthouden:
• Zondag 25 januari
2015 Nieuwjaarsreceptie met wanThedeling.
Airedale lovers cook- 20

book

• Zondag 12 april
2015 voorjaars- 20
wandeling.

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!
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Fijn Sinterklaasfeest
Oeps,ik heb per
ongeluk bijna alle
pepernootjes opgegeten!

Is niet erg
Airedalepiet,
ik heb nog
pepernoten!

Optische Illusies
Velen van u zullen de Optische Illusie in de vorige
Nieuwsbrief wel herkend hebben: het is inderdaad een koe.
Waarschijnlijk is dat op de
ingescande prent wat beter te
zien dan in het boek zelf. Het
kan ook nog afhangen van de
afmetingen waarin de prent is
afgebeeld. Maar.... als je het
eenmaal gezien hebt, dan kun
je het ook nooit meer NIET
zien! Voor ons dus totaal niet
meer controleerbaar!

Hier dan de nieuwe Optische
Illusie, die bij een aantal van u
zeker wel bekend zal zijn.
Maar die toch altijd weer
boeit! Het betreft de befaamde prent “Mijn vrouw en
schoonmoeder” van W.E.
Hill, gepubliceerd in PUCK
Magazine in 1915.

Ziet u een jonge vrouw
of een oude vrouw?

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.
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Wandelen
KCM (vervolg)op het strand van Rockanje

Door Sonja de Cooker

Weeronline voorspelde al de hele week dat het zaterdag
mooi weer zou worden. Zouden we weer geluk hebben,
zoals met alle strandwandelingen tot nu toe? En ja hoor
als we ’s morgens opstaan, is het fris maar droog. Terwijl
we de honden uitlaten komt het zonnetje voorzichtig
tevoorschijn. De auto hadden we gisteren al ingeladen,
dus konden we meteen wegrijden. Het is druk op de
weg, maar we kunnen goed doorrijden. Bij het Badhotel
aangekomen, zien we al verschillende ATVN’ers staan.
Snel de mensen begroeten en dan de krentenbollen en de
rugzakjes overladen in Marga’s auto, zodat het uitdelen
van de lunchpakketjes kan beginnen.

Ingrid de Jong komt met kisten vol met appels aan, die
door haar en Fred aan het ATVN geschonken worden.
Lieve Ingrid en Fred, namens alle ATVN’ers die aanwezig waren, onze hartelijke dank daarvoor. Al gauw staat
het hele parkeerterrein vol met ATVN’ers en hun Aireda-

les, een schitterend gezicht. Je ziet de mensen omkijken,
zoveel Airedales zie je niet zo vaak bij elkaar. Opeens zie
ik Mieke en Huub staan, die hebben zich in april over de
herplaatser Cooper ontfermd. Velen van u kennen Cooper nog wel onze activiteiten. Wat is dat een verrassing.
We hebben veel gemaild, maar elkaar zien en spreken is
natuurlijk veel leuker. Zodra iedereen zijn lunchpakket
gekregen heeft kunnen we gaan wandelen.
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De zon schijnt, het waait wel flink, maar dat hoort bij een
strandwandeling, lekker uitwaaien. Op het strand aangekomen zien we veel kitesurfers, geweldig om te zien. De
honden mogen los, en als we een stukje doorgelopen zijn,
hebben we het strand voor ons allen. Quintie van de familie Withagen is opeens z’n baasjes kwijt en gaat in paniek precies de verkeerde kant uit. Ria en ik moeten letterlijk alle zeilen bijzetten om zo dicht bij hem te komen
dat hij Ria herkend heeft en helemaal blij in haar armen
weg kan kruipen. Weer terug bij de groep aangekomen
kunnen we gezellig met iedereen praten, terwijl de Airedales heerlijk over het strand rennen en af en toe een koele duik nemen. Je ziet ze genieten, en als je naar de gezichten van de baasjes kijkt, zie je ze allemaal lachen, zij
genieten even hard van de malle capriolen van de honden. Na drie kwartier gelopen te hebben, draaien we en
beginnen aan de terugweg. Maar niet voordat er een
groepsfoto hebben gemaakt. Voor we er erg in hebben
zijn we alweer terug bij de toegang tot het strand, daar
staan de pupbezitters op ons te wachten Van die groep
wordt ook een foto gemaakt.
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Dan lopen we gezamenlijk naar het Badhotel terug.
Bij de ingang van het Badhotel staan wel 10 bakken met
water op de honden te wachten.

Binnen is de openhaard aan, en de helft van de zaal is
voor ons gereserveerd.
Marga begint met de verkoop van de lootjes, en wij zetten alle cadeautjes klaar, de verloting kan beginnen.
De hoofdprijs gaat deze keer naar de familie Withagen,
proficiat daarmee!
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De honden krijgen een paar kluiven, de kinderen een
lekkere zak snoep en de baasjes mogen kiezen tussen
een heuptasje of een tasje met hondenbrokjes. We drinken gezellig nog een glaasje met elkaar, maar de klok tikt
door en het wordt tijd om huiswaarts te gaan. Het was
een fijne dag. Mario en ik hebben ervan genoten en aan
de reacties die we krijgen, denken we dat u dat ook gedaan heeft. Wij hopen u allen op onze nieuwjaarsreceptie op 25 januari 2015 in ‘t Hôfke’ in Handel weer te
zien. Tot dan.
Kijk ook eens op:

Superleuk filmpje van de strandwandeling. Gemaakt door Huub de Bruin.
https://www.youtube.com/watch?v=P8dHSQyRhF4

Wij zijn lief
geweest!

Wij ook!

Henne Zalmolie:
• is geschikt voor honden en katten met huid- en vachtproblemen zoals: een (te) droge huid, olifantshuid,
jeuk, huidverkleuringen, roos of wanneer er geen glans op de vacht zit,
• heeft een positief effect op dieren met een vlooienallergie,
• verhoogt de weerstand en vermindert de kans op problemen met hart en bloedvaten door het cholesterolgehalte te verlagen,
• heeft een positieve uitwerking op alle klierfuncties in het lichaam,
• is leverbaar als 250 ml, 500 ml, 1000 ml en 2500 ml. verpakking,
• kortom, een uitstekende kwaliteit voor een redelijke prijs.
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Hallo lieve Airedale vrienden
Door Janny Zwaan

Zondag 8 november was het weer zover, ik merkte al
aan mijn baasjes dat er wat aan de hand was, want mijn
bench werd in elkaar geklapt en dan weet ik het allang.
We gaan naar de Airedales toe. Maar ik ben nogal aanwezig dus zo nodig kan ik dan in mijn bench en hebben
ze geen last van mij (denken ze).
Maar voor het zover is gaan we het allermooiste doen,
lekker naar het strand en daar mag ik dan los. Alleen het

weer hoorde ik de mensen zeggen en dat het zo mooi
was om te lopen met al die Airedales maar ik en nog een
paar andere mogen dan toch mee, leuk hè! Maar ja zoals
aan alles komt aan de wandeling ook weer een einde, ja
en dan moet ik mijn bench weer in, wat dan komt de
wereldverloting met hele mooie prijzen en daar hebben
mijn baasjes mij er niet bij nodig. Maar ik zie het wel
allemaal hoor! En daar komt dan ook weer een einde aan
en gaat iedereen weer op huis aan, wij waren lekker snel
thuis en kunnen honden en bazen weer terug kijken op
een hele fijne en mooie dag, waar iedereen die er aan
meegewerkt heeft weer bedankt worden, en dan maar
weer tot ziens tot de volgende keer. Oh ja, en mijn bazen
hebben gezegd dat ik niet moet vergeten te zeggen:
”Fijne feestdagen en een gezond Nieuwjaar toegewenst
voor iedereen.”
Groeten van Floris en ook van mijn baasjes Cees en
Janny Zwaan

duurt dan zolang voor het zover is want dan krijgen alle
baasjes een rugzakje met broodjes, drinken en ook nog
een appel mee, ja ja die worden dan echt verwend hoor!
Toen Angel er nog bij was nam mijn baasje altijd een
appel mee dat vond Angel lekker en die bleef wel in de
buurt maar ikke niet hoor, ik ga lekker naar de voorste
honden, lekker rennen en spelen. Het was ook prachtig
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Schuif aan bij Babs en Borre
Door Bonneke van der Bij en Sonja de Cooker

Ha lieve Babs,
Het is zaterdag 8 november.
Het is prachtig weer en ik lig op mijn bankje heerlijk te soezelen
in het zonnetje. Jij weet wel over welk bankje ik het heb. Ik heb
mijn ogen net dichtgedaan om een beetje te kunnen dromen.
De achterdeur gaat open. Het vrouwtje komt naar buiten en
vraagt of ik mee ga. “Mee!” dat hoef je maar een keer tegen mij
te zeggen om me heel snel in beweging te krijgen. Ik spring van
het bankje af en ga direct binnen onder de haak van mijn riem
zitten. “Nee Borre, ga maar naar de auto.”

Bij Babs en Borre krijgen
jullie allerlei interessante
achtergrondinformatie over
de Airedale, messcherpe
analyses en heel veel kletspraat voor bij de waterbak.
Ook bij deze rubriek is de
redactie echter nadrukkelijk
niet verantwoordelijk voor de
meningen en welgemeende
adviezen van Babs en Borre.

Naar de auto! Joepie! Dat betekent meestal iets leuks. In één
streep loop ik door de gang naar de garage. De deur staat al
open. De achterklep van de auto ook. Ik spring er meteen in.
Als ik over de rugleuning van de achterbank kijk, zie ik laarzen en wandelschoenen staan, mijn waterbak en een fles water.
Op de bank liggen de jassen van de baasjes. Dat wordt leuk,
Babs!! Ik heb alleen geen idee waar we naar toe gaan. De auto
wordt uit de garage gereden en we gaan op weg. Na een kort
stukje rijden, komt uit een apparaatje de stem van een juffrouw. Zij vertelt de baas hoe hij moet rijden om op onze bestemming te komen. Als die juffrouw gaat praten, weet ik al
dat we ergens naar toe gaan waar ik nog niet eerder ben geweest. Wat gaat het vandaag worden. Ik lig lekker op mijn dekentje en wacht af. Ik ga een lekker dutje doen. De ritjes met
die pratende juffrouw duren meestal nogal lang.
Ik merk wel altijd heel gauw wanneer het eind van de reis er
aan komt. Heb jij dat ook Babs? Dat voel je gewoon. De auto
rijdt langzamer. Er worden meer bochten gemaakt. Je weet het
gewoon heel zeker. Er wordt zo gestopt en je mag eruit.
Ja, hoor. Ik heb weer gelijk. De baas zet de auto op de parkeerplaats. De motor gaat uit en ik kom maar eens overeind.
De klep gaat open… Wat ik dan zie! Airedalevriendjes en vriendinnetjes! Dat wordt feest! Ik weet het zeker!
Eerst maar eens kijken of ik jou zie, Babs. Ja, jij bent er ook. Ik
zie dat jij mij ook zoekt.
Jij bent ook zo blij dat wij elkaar weer zien. Wat kunnen wij
lekker aan elkaar snuffelen. En kwispelen… ik heb mijn staart
nog harder heen en weer laten zwiepen dan de vorige keer.
Er komen steeds meer baasjes met hun honden. Het is een hele
parkeerplaats vol. De baasjes krijgen een rugzakje mee, met
daarin broodjes, een appel en een pakje sap. Daar ga ik ook
vast iets van krijgen. Ik ben zo benieuwd wat er gaat gebeuren.
Ik vind wel dat wij lang moeten wachten, Babs.
Eindelijk gaan we wandelen. Wat een lange rij vriendjes en
vriendinnetjes! Wandelen is altijd fijn. Vandaag moet er toch
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(Vervolg)

iets bijzonders gebeuren. Dit is niet zo maar wandelen. Wij zijn niet voor niets met zoveel baasjes en honden bij elkaar.
Dan gebeurt het. Na een stuk lopen over de weg zie ik iets wat ik nog niet eerder heb gezien.
Heel veel zand en nog veel meer water. Gelukkig kan ik aan jou vragen wat dat allemaal is.
Door jou weet ik nu dat dit “strand” wordt genoemd, Babs. Dan komt het aller-leukste. Mijn riem
gaat af. Ik kijk eens naar de baas en ik mag zomaar gaan rennen. Wat is dat fijn. Heb je gezien
dat ik een heel groot rondje heb gerend, Babs. Ik loop naar de baas terug om te vragen of ik nog
een keer een rondje mag maken. Nou, dat mag. Wat is loslopen fijn! Met de baas ga ik ook nog
naar dat grote water. Ik neem een heel klein slokje. Heb jij dat ook gedaan? Dat is geen gewoon
water, Babs. Het smaakt heel anders.
“Dat is de zee, Borre en die is zout.” Fijn dat de baas dat heeft verteld. Nu weet ik dat ook. En je
moet daar niet te veel van drinken, dan krijg je pas echt dorst. Weet jij dat, Babs? Wat is het
leuk op het strand! Maar we moeten weer terug. Op de weg moeten alle honden weer aan de lijn.
Jammer, maar niet zo erg. Het is ook fijn om vlak naast je baasje te lopen. Op de parkeerplaats
drink ik een bijna volle bak water leeg. Ik zie dat jij ook veel dorst hebt en veel water drinkt.
Wat is water dan lekker hè Babs. Nu gaan we vast weer naar huis. Ik zie dat jij dat ook denkt.
Jij loopt ook naar jouw auto. Maar nee hoor, de auto’s blijven gesloten.
We mogen mee naar binnen in het Badhotel! Samen met de baasjes kunnen we daar uithijgen
van de strandwandeling. De baasjes gaan een mensendrankje drinken en wij krijgen iets lekkers
om op te eten.
Wat een feestdag. Ik houd wel van verrassingen.
Jij ook, Babs?
Heel veel likjes van Borre.
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Hallo lieve Borre,
Net als jij had ik al snel in de gaten dat er iets leuks
zou komen, de baasjes waren allemaal dingen in de
auto aan het leggen en dat apparaat waar jij het
over had aan het instellen, en … het allerbelangrijkste, hun loopschoenen aan het aandoen, nu, dan
weet ik het wel, we gaan iets superleuks doen. Voordat mijn baasjes er erg in hadden glipte ik al achter
hun rug om de auto in. Veronderstel dat ze me zouden vergeten. Daar moet je toch niet aan denken.
Niet dat ze mij zouden vergeten hoor, dat wet ik wel
zeker. Maar een Airedale moet geen onnodige
risico’s nemen, dus zat ik al pontificaal in de auto
toen mijn baasjes riepen:”Babsje , waar ben je?” “nou
ja,” zei het vrouwtje,”baasje kom eens kijken, Babs zit
al in de auto, de slimme meid.” Baasje moest er om
grinniken, en aaide mij over mijn bol. Daarna reden we weg. Uit ons apparaat komt ook
een vrouwenstem, dan hoor je bijvoorbeeld :”bij de volgende afslag moet u linksaf,” en
dat doet het baasje dat ook. Mijn vrouwtje zegt dan:” dit is de enige vrouw waar het
baasje zonder mopperen naar luistert.” Grappig hè! Toen we in Rockanje aankwamen
kon ik niet stil blijven zitten, ik herkende het meteen: “joepie we gaan naar het strand”.
Toen we op het parkeerterrein aankwamen, was ik helemaal niet meer te houden, daar
stond jij, en ook een heleboel van mijn andere vriendjes. Ik wist niet hoe snel ik uit de
auto moest komen. Mijn staart zwiepte net als die van jou bijna van mijn bibs af, wat was
ik blij om je te zien. Toen iedereen aanwezig was en een lunchpakket in ontvangst had
genomen, gingen we naar het strand. Wat een feest was dat, we mochten allemaal loslopen, dat was helemaal dikke pret, lekker de zee inlopen, heerlijk gewoon. Maar het zeewater drinken doe ik niet, bah, wat is dat vies zeg! Wat was het leuk hè, dat we mee het
Badhotel in mochten, konden we toch nog een hele tijd bij elkaar zitten. Hebben jouw
baasjes ook weer lekker dingen voor jou gewonnen bij de loterij? Die van mij wel, daar
heb ik in de auto op de terugweg al iets van gehad. Maar verder kan ik me van de terugreis niets herinneren, ik werd wakker toen de mevrouw zei:”bestemming bereikt.”
Ik hoop dat er weer snel een activiteit van het ATVN is, want Borre, dan zien we elkaar
weer.
Heel veel likjes, Babs
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Hallo ATVN vrienden,
Door Joanne van Onkelen

Sonja heeft mijn baasje gevraagd om een stukje te schrijven over de strandwandeling van zaterdag 8 november jl.,
in Rockanje en natuurlijk doet zij dat graag. Wij hebben
met elkaar afgesproken, dat ik het verhaal ga vertellen en
dat zij het opschrijft. Want ja, dat kan ik helaas niet.

helemaal van ging grommen, dat doe ik altijd als ik iets
heel leuk vindt.

Laten we maar het begin beginnen. Afgelopen zaterdagochtend, werd ik wakker en lag me nog eens flink na te
rekken in mijn warme mandje. Mijn baasjes waren al
vroeg op en eigenlijk doen ze dat nooit op de zaterdag,
want dan willen ze uitslapen. Maar vandaag, was het anders. Ze stonden al vroeg op en ik moest natuurlijk ook
mijn mandje uit om het ochtendwandelingetje te maken.
Mijn baasjes gingen daarna boodschappen doen.
Nadat mijn baasjes weer thuis waren, met al die tassen
vol met lekkere dingen merkte ik dat er wat te gebeuren
stond.
De wandelschoenen werden in de auto gezet en mijn speciale fles werd gevuld. Het vrouwtje pakte ook nog een
extra grote handdoek voor het geval dat zei ze nog. Jullie
begrijpen het wel, ik werd steeds meer opgewonden want
die schoenen en mijn fles betekenen altijd bos of het
strand. Nou, dat is natuurlijk kazie en je hoeft mij dat
geen twee keer te vragen.
Wat denk jullie, gaan mijn baasjes eerst nog eens uitgebreid koffie zitten drinken en dat duurde toch lang, er
leek wel geen eind aan te komen. En ik maar blaffen en
rondjes draaien, maar het hielp allemaal niets. Eindelijk
was die koffie op en toen hup naar de auto, ik zat er natuurlijk als eerste in op mijn eigen plek, waar ik alles goed
in de gaten kan houden.
Na een poosje kwamen we dan aan op de parkeerplek
van het Badhotel Rockanje en daar stonden toch een boel
auto’s en ik zag ook heel veel hondjes, die precies op mij
leken. Jullie begrijpen wel, dat was heel spannend. Ik kom
nooit een hond tegen bij ons in de buurt die op mij lijkt,
ik heb best heel veel vriendjes in alle soorten maten. Maar
já, je eigen soort dat is toch wat gemakkelijker, je verstaat
elkaar gewoon beter, zal ik maar zeggen.
Maar om even terug te komen op de parkeerplaats, het
was er al een drukte van belang.
Mijn baasjes gingen eerst hun wandelschoenen aan doen
en ik moest blijven zitten in de auto en ja, dat was best
wel moeilijk hoor, want ik wilde maar wat graag naar mijn
nieuwe vriendjes toe om kennis te maken. Maar dat
mocht dus niet, ik moest netjes blijven zitten en aangezien ik een nette opgevoede Airedale ben, bleef ik dus
maar in de auto wachten tot ze klaar waren met hun
schoenen.
Eindelijk mocht ik eruit, Sonja kwam gelijk naar mijn
baasjes toe en gaf ze dikke zoen en ik kreeg een kroel
over mijn hoofd. Ja, ik was zo opgewonden dat ik er

Ik ging maar eens kijken welk hondje ik als eerste gedag
zou gaan zeggen. Dat was moeilijk kiezen het waren er
zoveel. Ik zag ook nog wat bekende gezichten van de
vorige keer, dat ik mee heb gewandeld. Er kwamen nog
steeds auto’s met baasjes en hondjes, er waren uiteindelijk
zo’n dertig Airedale’s van jong tot oud. Mijn baasjes zeiden tegen elkaar, dat het wel een heel mooi gezicht is
zo’n grote groep van Airdedale’s bij elkaar en eerlijk gezegd vond ik dat zelf ook wel.
Nadat alle baasjes een rugzakje met broodjes, een pakje
drinken en een heerlijke appel hadden opgehaald bij Marga, gingen we op pad naar het strand. We liepen in een
lange rij met alle hondjes en hun baasjes en we hadden
best wel veel bekijks hoor! De meeste van ons deden nog
een plasje of meer, want ja, hier langs het pad stonden
van de mooie bosjes en er hingen van die super lekker
luchtjes. Ik weet trouwens uit ervaring dat op het strand
geen bosje te vinden is, daar heb je alleen maar zand en
water.
Na een wandelingetje van zo’n 10 minuten kwamen we
dan op het strand. Eerst zagen we een heleboel kitesurfers, maar toen we die waren gepasseerd, hadden we bijna
het hele strand voor ons alleen op een enkele verdwaalde
hond na. Het was heerlijk aangenaam wandelweer, de zon
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Hallo ATVN vrienden, (vervolg)
scheen speciaal voor ons natuurlijk en er stond een lekker
windje.
Jullie begrijpen het natuurlijk, er werd flink gerend door
ons allemaal, het is ook zo’n fijn gevoel als de wind door
je vacht gaat en je oren ervan overeind gaan staan. Gewoonweg heerlijk. Ik kan altijd zo genieten van die zeelucht, ik wil de hele dag wel op het strand zijn, lekker
rennen en ravotten. Super gewoon…..
De baasjes waren ondertussen heel druk in de weer met
foto’s maken van hun lievelingen (wij dus) en gezellig
met elkaar aan het praten. Natuurlijk gingen we ook weer
met z’n allen op de foto. Dat is de standaardprocedure
als we allemaal met elkaar zijn en natuurlijk ook omdat
wij Airedale’s gewoon heel fotogeniek zijn.
Ik zelf was heel druk in de weer en ja, ik heb ook een
paar leuke meiden ontmoet. Enne als mooie jongeman
moet je natuurlijk wel even flink je best doen om op te
vallen toch….
Dus ik achter de meiden aan… we gingen zelfs pootje
baden in zee. Nu is het wel zo dat als ik het water in ga ik
altijd wel graag gelijk het diepe in wil, maar mijn baasje
stond nu aan de kant te roepen, dat ik dat niet mocht.
Wel erg flauw hoor! Kon ik even laten zien, hoe stoer ik
was en indruk maken, ging dat hele feest niet door. Trou-

onze stoere Airedale’s natuurlijk niet. Na een uurtje of
twee op het strand te hebben gelopen en gerend, gingen
we weer terug naar het Badhotel. Daar kregen de baasjes
een bonnetje, waarmee ze een lekker drankje konden bestellen en wij de hondjes kregen van Sonja een lekkere
traktatie. Ja, die Sonja weet wel hoe zij ons moet verwennen.
Ondertussen werden er lootjes verkocht voor de wereldberoemde loterij van de club. Dat is altijd feest. En geloof het of niet, volgens mij had iedereen wel een prijs.
Zelfs mijn baasjes die nooit wat winnen, hadden een paar
prijzen, leuk toch voor hen... Er waren hele mooie prijzen en ze werden met veel enthousiasme ontvangen door
de baasjes. Tussendoor kwam Sonja nog eens langs met
wat lekkers. Dat ging er natuurlijk in als koek want ja, van
al dat rennen en die zeelucht, krijg je natuurlijk wel trek.
Het was een hele gezellig boel daar. Helaas moesten mijn
baasjes bijtijds weg, want ze kregen visite. Ik had graag
nog langer willen blijven.
Toen we weggingen kregen mijn baasjes nog een presentje van Sonja, mijn baasje koos voor een tas met allemaal lekkers voor mij. En van Sonja, kreeg ik ook nog
wat lekkers voor onderweg.
Ik vond het een hele gezellige middag en ik hoop de andere hondjes ook. Natuurlijk wil ik mijn complimenten
geven aan iedereen die betrokken was bij de organisatie,
die was zoals gewoonlijk helemaal tóp.
Nadat ik thuis was gekomen heb ik eerst nog even met de
visite gedold en daarna ben ik mijn mandje ingerold en
heb heerlijk gedroomd van die fijne middag.
Tot de volgende keer maar weer.
Groetjes en een poot (high five) van mij.
Boyd.

wens, er waren nog meer van die durfallen, die lekker het
water in gingen. Het was wel wat koud, maar dat deert
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Vraag het aan Babs
Hallo lieve mensen en Airedales, hier ben ik dan weer met
mijn vragenrubriekje. Vandaag kreeg ik een vraag van
Phaoon.

Lieve Babs,
Onze notenboom heeft dit jaar heel veel noten gedragen, die heeft het baasje
allemaal in de zon gedroogd en in grote houten kratten gedaan. Zodra ik de
kans schoon zie, loop ik snel naar die kratten en pik dan een noot, die neem
ik mee naar de kamer, om hem onder de tafel op te eten.

Bij Babs kun jij als Airedale
alle vragen kwijt waar je nergens anders mee terecht
kunt.
Babs denkt met je mee en
geeft je deskundig advies
over alles waar je mee worstelt. De redactie is echter
nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de mening
en welgemeende adviezen
van Babs.

Als het vrouwtje ’s morgens gaat zuigen, hoor je rikketik als ze onder de tafel
zuigt, en soms is zo’n notenschil zo groot dat hij in de steel van de stofzuiger
blijft steken. Dan moet het vrouwtje de hele stofzuigerslang uit elkaar halen.
Dan begint eerst ze te mopperen, kijkt me aan en zegt dan:”Jij Satanskind.”
En zwaait dan met haar vinger op en neer. Weet jij wat ze daarmee bedoelt?
Ik snap daar helemaal niets van.
Likjes, Phaoon.
Lieve Phaoon,
Dat is ook toevallig, zo noemt mijn vrouwtje mij ook als ik
iets gepikt heb. In het begin was ik ook zo vertwijfeld als
jij, en dacht steeds, vind ze me nu stout, of juist lief, ik wist
het ook niet. Maar zoals het een goede Airedale betaamt,
wilde ik dit raadsel oplossen en ben ik eens goed op het
vrouwtjes gezicht gaan letten iedere keer dat zij
“Satanskind” tegen mij zei,(en dat is best vaak, ik pik namelijk met een zekere regelmaat.) En weet je wat ik zag?
Om haar lippen speelde een glimlach, ze probeerde wel
steeds om het niet te laten merken, maar telkens weer opnieuw zie ik die glimlach. Dus lieve Phaoon, als jouw
vrouwtje “Satanskind” tegen jou zegt, is dat eigenlijk een
koosnaampje, en bedoelt ze te zeggen : “Let maar niet op
mij en pik maar lekker door”.
Maar bewaar je wel een paar noten voor mij? Ik vind die
namelijk ook heel lekker.
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.
Heel veel likjes, Babs.
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Hondenkoekjes met pindakaas
Door Tineke van Buuren

250 g volkorenmeel
2 tl bakpoeder
225 ml melk

een botsteker. Verdeel de koekjes op
een met bakpapier beklede bakplaat en
bak de koekjes in circa 20 minuten
goudbruin en gaar.

275 g ongezouten pindakaas
Verwarm de oven voor op 180 ºC.
Meng het volkorenmeel met de bakpoeder. Meng de melk door de pindakaas en voeg het volkorenmeel toe.
Kneed tot een soepel deeg. Rol het
deeg uit op een met bloem bestoven
werkbank en steek er koekjes uit met

Airedale Terriër kalender 2015

Deze unieke Airedale kalender kunnen wij u aanbieden voor €12,50, mits u hem voor 1 december bestelt en hem bij Marga ophaalt, of hem op de nieuwjaarsreceptie meeneemt. Mail naar atvn@home.nl
of telefoon: 0475-552227
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Een paracetamolletje is geen lolletje.
Bron: Dierenkliniek ’t Hoogveld.

Paracetamolvergiftiging bij huisdieren

Hoe verleidelijk is het om uw huisdier
wanneer het kreupel loopt of zich niet
zo lekker voelt “even een paracetamolletje te geven.” Dan voelt hij/zij
zich vast beter! Paracetamol is een
humaan veel gebruikte koortsremmer
en pijnstiller. Iedereen heeft het wel in
huis. Het is dan ook niet heel verwonderlijk dat diereigenaren op het idee
komen om paracetamol aan hun hond
of kat te geven. Helaas doet u hiermee
vaak meer goed
dan kwaad.
Voor een kat van
ongeveer 3 kg
lichaamsgewicht
kan 1/10e deel
van een 500 mg
paracetamol al
schadelijk zijn en soms zelfs de dood
tot gevolg hebben. Een hond verdraagt paracetamol beter (maximaal
50-100 mg/kg lichaamsgewicht), maar
ook daar kan paracetamolgebruik tot
vergiftigingsverschijnselen lijden. En
dan is snel handelen vereist!

Waarom is paracetamol giftig?

na opname zitten kunnen we het dier
Verschijnselen van paracetamolvergif- laten braken en daarna actieve kool
(Norit) geven om de opname van de
tiging ziet u ongeveer vanaf 1 uur na
opname. Het probleem van de vergif- paracetamol door het maagdarmtiging wordt veroorzaakt doordat die- kanaal zoveel mogelijk te voorkomen.
ren, en dan met name katten, een pro- Vanzelfsprekend is het uiterst belangrijk om uw dier daarna goed in de gaten te houden en bij problemen direct
aan de bel te trekken. Indien de opname langer dan 4 uur geleden is dan
laten we het dier ook braken maar
gaan we ook nog aanvullende maatregelen nemen. Uw dier krijgt een tegenstof toegediend. Daarnaast zal uw dier
worden opgenomen ter observatie en
ces in hun lever missen wat bij mensen zullen we starten met een infuus, met
de stof paracetamol omzet. Met name als doel zo spoedig mogelijk de giftige
katten kunnen daardoor de afvalproafvalproducten van de paracetamol
ducten niet uitscheiden met de urine
het lichaam als het ware uit te spoelen.
of de ontlasting. Hierdoor ontstaat een In sommige (ernstige) gevallen is het
overdosering.
ook nodig zuurstof toe te dienen en
een bloedtransfusie te geven omdat de
Deze overdosering veroorzaakt afbraak van levercellen, afbraak van ro- zuurstofvoorziening van de organen in
het geding komt. Daarnaast krijgt uw
de bloedcellen en daardoor vaak een
dier nog een aantal ondersteunende
levensbedreigende bloedarmoede
waardoor de zuurstofvoorziening van medicamenten toegediend.
diverse organen in het geding komt.
Uiteindelijk kan dit leiden tot sterfte
van het dier.

Wat kunt u merken aan uw dier?
Binnen 4-72 uur na opname kunt u de
volgende verschijnselen waarnemen:
•

zwakte

•

snelle / moeilijke ademhaling

•

blauwe/gele slijmvliezen in de bek

•

niet eten

•

braken

•

bruinverkleuring van de urine

•

zwelling van kop en poten

•

onderkoeling

•

sterfte

Behandeling
Nadat bekend is dat de hond of kat
(mogelijk) paracetamol gegeten heeft
is het belangrijk zo snel mogelijk (in
ieder geval binnen 8 uur) na orale opname van de paracetamol de therapie
in te zetten. Indien we binnen 1-2 uur

De meeste van deze medicamenten
dienen tot 3 weken na de vergiftiging
te worden gegeven omdat dan de lever
pas hersteld is van de schade die het
van de vergiftiging heeft ondervonden.
Desondanks zijn er helaas toch nog
veel dieren, met name katten, die
overlijden aan een paracetamolvergiftiging. Dus geldt: “Voorkomen is beter
dan genezen.”
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Wandelen in Zuid-Limburg
Door Sonja de Cooker

Vandaag zijn wij, Phaoon, Nephele, Aphaia, Guinness en
ik (Delphobe) samen met Mario en Sonja naar Wijnandsrade in Zuid- Limburg geweest. Dat was een superleuke
dag. Toen we in Wijnandsrade uit de auto stapte, stonden
we voor een heel groot huis. Sonja zei:”Dat is het ge-

meenschapshuis.” Ik heb geen flauw idee wat dat betekent, maar het zag er wel heel mooi uit. Truus, Piet, Tonny, Heinz, Mia, Ger, Anique en Lambert stonden al op
ons te wachten, maar de grootste verrassing was binnen,
daar stonden Sara, Job, Sando en…. mama Silvy op ons
te wachten, tjonge jonge wat was dat een feest. Wat was
ik blij om mijn mama weer te zien, ik heb haar heel veel
kusjes gegeven. Terwijl wij aan het spelen waren, lieten
Truus en Piet aan onze baasjes de zalen van het Gemeenschapshuis zien. Die waren zeer onder de indruk, prachtig vonden ze het. Ik heb niet zo goed opgelet wat er allemaal gezegd werd, ik had het veel te druk met tikkertje
doen met mijn vriendjes, maar op een gegeven moment
ving ik op dat Sonja tegen Piet zei, dat ze de kleine zaal
(nou ja, klein, hij is hartstikke groot!) prima geschikt vond
voor de ATVN- wandeling. Toen ik dat hoorde spitste ik

toch even mijn oren, komen we hier terug om te wandelen? Wauw, dat zou leuk zijn! Onze baasjes gingen aan
een mooi gedekte tafel zitten. Daar werden ze verwend
met lekkere broodjes, koffie en heerlijke Limburgse vlaai
en wij kregen brokjes. Na de koffie gingen we wandelen,
door de bossen met spannende holle paadjes, naar een
heel groot weiland waar we mochten spelen. Dat hoefde
ze ons geen twee keer te zeggen, we buitelden vrolijk
over elkaar heen. Na een tijdje gespeeld te hebben, gingen we weer langs mooie bospaden verder.

Het was stralend mooi weer, en onze baasjes liepen gewoon zonder jas. Op de terugweg kwamen we langs een
heel mooi kasteel.
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(vervolg)

Bij het Gemeenschapshuis teruggekomen, stonden er
voor onze baasjes lekkere hapjes klaar en gingen ze borrelen, voor ons stonden er drie emmers met heerlijk koel
water klaar en we kregen allemaal een pensstaafje.
Phaoon en ik vonden het leuk om achter de bar te gaan
staan, en zo naar onze baasjes te kijken. Mario en Piet
hebben even gesproken over wat Piet het ATVN kon
bieden, en tegen welke prijs. Dat klonk prima, en dus
werd besloten dat de voorjaarswandeling in Wijnandsrade
georganiseerd gaat worden. Tegen vijven maakte Sonja
aanstalten om naar huis te gaan, maar er stond nog een
verrassing op onze baasjes te wachten, de tafel werd opnieuw gedekt, en er werden frietjes met zuurvlees (de
heerlijke Limburgse variant op hachee), zelfgemaakte
appelmoes en lekkere salades neergezet. Dat werd smikkelen en smullen, daarna kwam nog een lekker toetje.
Wat een verwennerij was dat. En wij hebben al die tijd
fijn met elkaar kunnen spelen!

Toen de tijd van afscheid nemen kwam, heb ik mama
nog even een likje gegeven, het is zo fijn om te weten dat
we hier terugkomen, daar ga ik vannacht van dromen.
In de auto hoorde ik Sonja tegen Mario zeggen:”Wat zijn
het toch schatten van mensen, en wat hebben ze ons verwend.” Meer heb ik niet gehoord, want ik was al in dromenland, waar ik opnieuw met mijn vriendjes aan het
spelen was.
En weten jullie wat nu zo leuk is? In het voorjaar op 12
april kunnen jullie allemaal naar Zuid-Limburg komen. Ik
begreep van Sonja dat jullie dan ook koffie met lekkers
krijgen, en na de wandeling een heerlijk broodje met een
drankje. Ik zal ik jullie bij de wandeling wel de weg wijzen.
Heel veel pootjes, Delphobe.

Hallo, wie ben jij? Ik ben Castor.
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Cacher
Door Engel Geukens

Ja, ik heb deze maand weer van alles
meegemaakt, maar het leukste vind ik
toch wel als de kleinkinderen op bezoek zijn. Natuurlijk niet allemaal tegelijk want dan weet ik niet meer met
wie ik ga spelen. Ze proberen iedere
keer mijn speeltjes af te pakken, maar
ik ben vasthoudend en laat me niet
zomaar iets afpakken. De kleinste van
allemaal gaat heel natuurlijk met mij
om. Hij is helemaal dol op mij. Dat
vind ik best wel leuk en dan wil ik nog
wel eens een speeltje loslaten. Natuurlijk laat ik ook wel los als ik een beloning krijg, want hondensnoepjes zijn
toch wel mijn favoriet om iets te doen.

Ik stond laatst toch wel vreemd te
kijken toen het vrouwtje allerlei houtblokken in dat zwarte ding ging leggen. Vervolgens begon het plotseling
ook nog eens te branden, dat vond ik
best wel vreemd en heb er een hele
lange tijd naar staan te kijken. Ja, ik

zou erop terugkomen als ik weer wat
nieuwe commando’s echt goed beheers. Zitten en liggen begrijp ik nu
echt wel. De commando’s zijn “zit”
en “down”. Dan wat dachten jullie
van “blijf” en “wacht”. Simpel blijf is
blijven, maar als ik “wacht” hoor,
komt er altijd een vervolgopdracht.
Soms moet ik daarna oversteken, als
het baasje “ja” zegt. Op een ander
moment is het volgen, zitten of “vrij”
lopen.
Nou zijn ze trouwens weer met een
lange lijn aan het lopen in het bos,
waarbij het baasje plotseling me laat
wachten in de zit- of lighouding en
zelf doorloopt. Gelukkig komt hij me
wel weer ophalen. Ik moet nog wel
veel andere dingen oefenen, maar het
baasje heeft me wel verteld, dat als ik
niet goed luister ik nog langer aan de
lange lijn wordt uitgelaten en dus minder vaak los mag meelopen. Wat ik
uitdagend vind, is het commando
“over”, want als ik goed achter mekaar
over de balken (van de trimbaan)
spring krijg ik ook steeds een lekkere
hondensnoepje. Stiekem is het baasje
ook al andere dingen met mij aan het
oefenen. Wat dachten jullie van “los
volgen”.Soms mag ik in het bos ook
los met andere hondjes spelen als ik ze
tegenkom. Het baasje weet natuurlijk
wel met welke hondjes ik mag spelen.
Wat ik volgens het baasje nog helemaal niet goed doe, is het reageren op
andere honden als ik aan de lijn zit.
Dus ik denk dat dat het hoofdonderwerp is de komende weken om te oefenen. Als jullie tips hebben voor het
baasje of voor mij, dan kunnen jullie
mij e-mailen. Sinds kort heb ik mijn
eigen e-mailadres:
cacher@apple4you.nl
Nou iets heel anders. Vlak voor het
baasje mij uit liet hoorde ik een hard
geluid. Ik schrok ervan en keek onmiddellijk achterom. Het leek wel van
onder mijn staart te komen. Het baasje had de grootste lol en vertelde mij
dat dat nou een scheetje was. Vreemd
hoor!
Als het vrouwtje ’s morgens naar haar

werk gaat weet ik dat als zij haar tas
pakt, ik in de bench moet. Zij hoeft
dit niet tegen mij te zeggen, ik doe dat
meteen zodra ik de tas zie. Anders is
het vrouwtje te lang met mij bezig en
komt zij te laat op haar werk. Aardig
van mij hè! Als mijn baasjes gaan eten
heb ik geleerd op mijn plaats te blijven
tot ze klaar zijn met eten. Twee voorbeelden dat ik me behoorlijk goed
gedraag.
Maar nu zijn ze met iets nieuws begonnen. Ik moet blijven als het baasje
eten gaat halen en dat ben ik nooit
gewend geweest. Ik mocht altijd meelopen tot de achterdeur en nu moet ik
iedere keer wachten. Het is zelfs nog
erger. Het vrouwtje vind dat ik moet
gaan liggen, voordat ik eten krijg. Ik
vind het niet echt leuk, maar zal maar
gehoorzamen. Ik ben geen modelhond en zal het ook nooit worden,
want ik ben Cacher. Appeltje voor de
dorst zou de titel van mijn eerste boek
kunnen zijn. Hoe kom ik hieraan? Het
vrouwtje had op de tafel een appel
klaargelegd om mee te nemen naar
haar werk. En ja in een onbewaakt
ogenblijk had ik hem te pakken. Die
eerste hapjes waren best lekker, maar
toen kwam het vrouwtje binnen en
moest ik de appel alsnog afstaan. Jammer hè, de volgende keer beter.
In de afgelopen weken zijn we ook
een lang weekend met de familie naar
een boswachtershuis geweest. Dat was
spannend en natuurlijk nieuw voor
me, want met 7 volwassen mensen in
een groot huis, is het toch weer spannend voor mij. De eerste nacht moest
ik flink wennen toen ik 's avonds in de
bench moest in een vreemde woonkamer. Ik heb de halve nacht liggen te
janken en piepen. Gelukkig kwam het
vrouwtje in de woonkamer "slapen".
Ik dacht nog “wat gezellig” even spelen en knuffelen. Nou echt niet!!! Het
vrouwtje heeft helemaal niets gezegd,
heeft me niet eens geknuffeld. Ik was
wel een beetje gepikeerd en ben toen
maar gaan slapen.
De dag daarop hebben we een lange
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boswandeling gemaakt. Dat is natuurlijk best leuk als dat in een omgeving
is waar ik nog nooit geweest ben.

Ook mocht ik mee naar een restaurant
als ik me tenminste zou gedragen.
Dat heb ik wel heel goed gedaan,
want ik ben gewoon onder de tafel
gaan liggen. Uit nieuwsgierigheid ben
ik zo nu en dan opgestaan om even
een blik te werpen naar allerlei andere
mensen, die voorbij liepen of aan een
andere tafel zaten. Het baasje heeft
deze foto gemaakt toen het wat nat
weer was buiten. Gelukkig vond ik
een plekje om even te schuilen. Vinden jullie ook niet dat ik me probeer
te camoufleren De strandwandeling
heb ik toch wel gemist, maar ja, zoals
ik jullie vertelde was dat weekend weg
achteraf ook wel heel leuk.

Hebben jullie genoten van de strandwandeling? Ik ben best wel nieuwsgierig om te horen hoe het was. Ik hoor
het wel van het baasje als erover in
deze nieuwsbrief verteld wordt.

Airedale porselein.

Deze pot van Nan Hamilton werd in 2001 verkocht voor $365,00
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TWEEMAAL IN DE KIJKER !
Door Marc Weyts

Een nieuw waargebeurd verhaal van
Beau uit België.
Hallo lieve ATVN-ertjes ! Wat heb ik
een heerlijke novembermaand gehad.
Ik stond maar liefst twee maal in de
kijker en hoe!
Op 11 november beleefde ik voor het
eerst een ongelooflijke dag. Mijn baasjes trekken op die dag elk jaar naar
Ieper en herdenken daar dan met velen een Groote Oorlog.
Vanuit mijn bench heb ik ook zicht op
de televisie en kan dus heerlijk met
iedereen meekijken. Zo heb ik al veel
kunnen opsnuiven van al dat gedoe
dat zo’n 100 jaar geleden moet begonnen zijn. Ik laat mijn baasjes met rust
wanneer ze daar met grote oren en
weide ogen naar zitten te luisteren en
te kijken, maar zelf vind ik het maar
niks hoor. Oorlog voeren ! Wie vindt
dat nu leuk ?
De grote dag kwam eraan, ik mocht
mee en ik dacht meteen: ‘Dit wordt
één van de saaiste dagen van het jaar.’
Het begon zoals altijd met mij mooi te
maken.
Mijn baasjes zorgen er telkens voor
dat ik bij elke uitstap er steeds pico
bello bij loop en dit moest voor nu
ook zeker het geval zijn.

Ik vond dat ze zich nogal druk maakten over niks hoor. We zouden gaan
luisteren naar een paar mensen die
heel luid uit wat koper gingen blazen,
zo luid dat je oren pijn doen. We gingen naar duizenden bordjes kijken die
aan muren hangen en die ik toch niet
kan lezen. We gingen wandelen in een
stad die op die dag de drukste dag van
het jaar beleeft en ik dus dan niet

vrijuit kan lopen. We zouden zelfs
tuinen bezoeken waar allemaal dode
mensen liggen, stel je voor ! Jullie kunnen zich wel inbeelden dat ik helemaal
niet happig was om aan dit alles te
beginnen. Maar ik mocht mee en dat
is al genoeg voor mij. Zolang ik maar
bij mijn baasjes kan zijn, dan ben ik al
lang tevreden. Bovendien zou deze
dag voor mij wel eens heel speciaal
kunnen worden, vertelden mijn baasjes me. Hoe kon zo’n saaie dag nu
voor mij speciaal worden !
Pffffff…….

Eigenlijk begon ik het alsmaar leuker
en leuker te vinden. Heel veel mensen
keken namelijk naar mij en ik zag en
hoorde dat het over mij ging, maar ik
verstond hen niet. Velen spraken een
heel andere taal die ik helemaal niet
ken. Er waren er die aan mijn baasjes
vroegen of ze mij mochten aaien en
natuurlijk mocht dat ! Wat was iedereen toch lief en vriendelijk tegen mij.
Er waren er zelfs die vroegen of ik
met hen op de foto mocht. Wat heb ik
toen mijn zalige neus in de lucht gestoken !

Na zo’n anderhalf uur rijden kwamen
we aan in een stad met aan het begin
een hele grote poort. Het maakte mij
wat bang en ik voelde mij zo klein
want die poort was ook nog eens heel
hoog. Al snel besefte ik dat ik best
helemaal niet vrijuit ging rond lopen
en het veel veiliger was aan de lijn te
blijven, dicht bij mijn baasjes. Er waren zoveel mensen en wat ik raar
vond, sommigen hadden zich verkleed, hadden rare dingen op hun
borst gespeld en hadden een hele grote pet op. Er waren zelfs mannen met
een rok aan die zo’n heel groot ding
vasthielden met een zak eraan en
waaruit dan ook nog muziek kwam die
ik nog nooit had gehoord. Er lagen
een massa bloemen zomaar op de
grond, waaraan ik heerlijk mocht ruiken en ik kreeg er zelfs eentje opgespeld.

Toen we verder wandelden, kwamen
we terug zo’n verklede meneer tegen.
Die man had een bruin pak aan en ik
kon nog juist zijn vriendelijke ogen
zien vanonder zijn hoge pet. Mijn
baasjes hoorden dat die meneer met
iemand anders het alweer over mij
hadden en het was daar dat één van

mijn baasjes vroeg of ik met hem op
de foto mocht. Lieve ATVN-ertjes, is
het geen prachtige foto ! Wat was ik
fier ! Ik was nog meer fier toen ik
hoorde dat wij, Airedales, zo hard gewerkt hebben in die Groote Oorlog
en wij toen zo moedig en dapper elke
boodschap overbrachten.
We hebben met ons drietjes die dag
nog veel gezien en mijn neus ging
flink tekeer. Zeker dan wanneer mijn
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Tweemaal in de kijker
baasjes samen met mij enkele gezellige
terrasjes meepikten. Ik kreeg daar van
allerhande hapjes toegestopt en ook
heerlijk fris en vers water.
Toen we ’s avonds terug thuis kwamen heb ik nog lang liggen nagenieten
van al die belangstelling en die aandacht die ik overal en bij zoveel lieve
mensen had gekregen.

(vervolg)

weer voor mij is geweest. Ik heb van
heel wat lekkers mogen proeven. Heb
’s morgens een feestelijk ontbijt gekregen na drie smakkende verjaardagzoenen van mijn twee baasjes. En …..
weten jullie wat ik als verrassing heb
gekregen ? …. Een dagje aan zee en
deze maal aan de Belgische Kust ! Een
mooier geschenk kunnen ze mij niet

Inderdaad, mijn baasjes hadden alweer
gelijk. Dit was voor mij wel een heel
speciale dag !
Lieve ATVN-ertjes, zoals ik aan het
begin zei dat ik een heerlijke novembermaand heb gekend, heb ik buiten
ons bezoekje aan Ieper ook nog iets
anders beleefd. In mijn vorig verhaaltje uit tante Sonja’s Nieuwsbrief van
november, vertelde ik jullie dat er enkele verjaardagen aan kwamen. Zo is
één van mijn baasjes ondertussen alweer een jaartje ouder geworden en
was die ene heel speciale verjaardag
uiteraard die van mij. Dat hebben jullie allemaal goed geraden. Jaja, lieve
ATVN-ertjes, op 21 november ben ik
1 jaar geworden ! Jullie kunnen wel
denken wat een fijne dag ook deze
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geven. Kilometers lang hebben we
gewandeld, heerlijk op het strand los
lopen en een plons in de zee maken.
Wat heb ik genoten, het was een stra-

Waar zijn mijn cadeautjes?

lende dag ! Iets fijner dan dit, bestaat
er niet voor mij!
Toen we thuis kwamen was er nog
een mailtje toegekomen met gelukwensen van mijn zusje uit Duitsland.
Die is samen met mij dus nu ook verjaard en ik ben blij dat ze net zoals mij
zo gelukkig is.
Lieve ATVN-ertjes, zo komt er alweer
een eind aan dit verhaaltje. We gaan
nu december tegemoet en ik heb al
gehoord dat het dan alweer feesten
wordt. Wat mijn baasjes nu allemaal
van plan zijn …. Ik weet het niet
hoor, maar ze hebben het over een
stal, over lekker eten, over een boom
die hier binnen moet kunnen en ook
nog over één of andere Heilige Man
die ons deurtje niet voorbij mag rijden. Als je ’t mij vraagt, tegen ’t eind
van ’t jaar zijn ze hier dolgedraaid
hoor, maar wees gerust … ik hou
voor jullie wel een oogje in ’t zeil en
vertel er jullie alles over in de volgende Nieuwsbrief.
Groetjes van Beau uit België !
Dooooooeeeeeeiiiiiiii !!!!!
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