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Wráffikidee!

Ik was weer eens in de Ossekoele: mijn geboortehuis! Ik vind het 

altijd gaaf om daar te zijn, want met die drie meiden daar is er altijd 

wel reuring! Toen ik binnen kwam rook ik het al: Holly en Uta waren 

allebei loops! Dat is écht iets waar mijn borderhart sneller van gaat 

kloppen, dus ik werd helemaal vrolijk! Nou ja, de praktijk was ver-

woefd anders: 

ik rook ze wel, 

maar ik mocht 

niet bij ze ko-

men en kon dus 

niet met ze ’stoeien’... Flauw hè!? Gelukkig was 

Ginny er wel: dus ik heb me best prima vermaakt 

hoor!!
  

Het zonnetje 

kwam tevoor-

schijn en het was ook nog eens heel erg eb: mooie gelegenheid om het 

strand op te zoeken: ik was er helemaal alleen! Geen hond te zien! 

Snap je dat nou?!
   

Mijn oog was een beetje ontstoken. Hoe dat is gekomen weet ik niet, 

maar ik was wel een beetje sneu. Ik ben maar even naar 

DAP De Vrolijke Viervoeter (in Herbajum) gegaan. Dokter 

Andrea is heel lief en ze heeft me eens even goed in de 

ogen gekeken: niets ergs aan de loos gelukkig. Met een 

zalfje moest het wel 

weer goed komen... Jaja! 

Dat gaat zo maar niet: ik was dus 

sneu weet-je-wel, en wilde daarom wel ff extra vertroeteld worden. 

Gelukkig heeft vrouwtje weinig weer-

stand tegen mijn zielige-border-blik, 

dus ik kon hier nog een beetje voor-

deel uit halen: lekker liggen óp de 

deken van mijn vrouwtje óp de bank! 

Goed geregeld toch?! 
   

Het was alweer een tijdje geleden dat 

ik bij oom F en tante R was... Ik kom er 

graag, want ze geven me altijd volop aandacht. Oom F weet ook precies 

wat ik leuk vind: een beetje roeg stoeien, bijvoorbeeld. Ik ben een 

stevige terriër dus ik kan best tegen een stootje. 

Woefs,  

Horus!
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