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Wrauw!
   

Waar ik nu toch weer ben beland! Baasjes namen mij mee voor een lunch 

in Harlingen. We kwamen terecht bij eetcafé Nooitgedagt aan de Grote 

Bredeplaats in een heel oud gebouw. Ik kreeg direct een bak water; dus 

dikke voldoende voor deze ober.

Op mijn ochtendwandeling over het 

schelpenpad achter mijn huis, kwam ik 

deze Maltezer boy met zijn vrouwtje 

tegen. Hoewel hij in de Poolse taal was 

opgevoed, begrepen wij elkaar prima: 

hondentaal is universeel. Hij wilde de 

baas spelen, maar ik ben groter en 

sterker. Dat ging dus niet door.

En ja hoor, daar ben ik weer op het 

strand van Harlingen. Het was best 

lekker weer maar deze keer was er geen hond te zien! Snap je dat 

nou. Met zulk mooi weer wil toch iedere hond graag naar het 

strand om te snuffelen, te sneupen, te graven, te rennen en te 

spoorzoeken. Dus het 

zal wel aan hun baasjes 

liggen dat ik me hier alleen moest vermaken... Watjes!

Het lijkt erop dat het toch een beetje winter wordt. Net 

toen ik baasje meenam 

voor de middagwandeling 

begon het te sneeuwen:  

hele dikke vlokken. Dat 

vond ik eigenlijk maar 

niks. Brrr, veel te koud! 

“Moet je maar weer even 

aan wennen, Horus,“ bromde baasje vanuit zijn warme jas. Ja, hij 

heeft makkelijk praten: ík moet met blote poten door die kouwe 

smurrie! Maar hij had gelijk hoor: even later vond ik het prachtig! 

Veel beter dan die druilregen in ieder geval.

Mijn baasjes hadden de 

smaak goed te pakken, 

dus we gingen nóg een 

keer naar het strand. 

Deze keer was er minder wind en was er wel reuring! Hier 

kwam ik deze fraaie dame tegen, die er best zin in had: 

lekker samen rennen en stoeien. Super gaaf man!

Oant Woefs,  Horus!
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