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Wrrrrrrrrráf!     

  

Wat gaat het snel allemaal: nog niet zo lang geleden was het bijna de hele dag donker en nu staat de 

zon alweer recht boven de evenaar. Ik ga nu dus veel later op de dag wandelen en dat vind ik wel heel 

fijn, want wanneer ik dan weer thuis kom, kan ik direct aanvallen op mijn voerbak.
  

Het plaatsje Delden wordt voor een deel ingesloten door de 

eigendommen van landgoed Twickel. In het verleden heb ik je al eens het 

grote huis laten zien en de watermolen. Deze keer was ik lekker 

wandelen in een van de bossen op dit domein. Het was heerlijk weer en 

we hadden een uurtje over, dus konden ik en mijn baasje fijn genieten 

van al dit moois. Alleen jammer dat ik geen hond tegen kwam... Maar ja, 

je kunt ook niet alles hebben...
  

Baasje nam bij de Lidl een speeltje voor mij 

mee: een dik stuk touw met daarop een 

soort knuffel mét daarin een piepje! Zie je 

die rode sticker op die kaart daar voor me? 

Daarop staat dat op dit speelgoed 3 jaar 

garantie zit! Ik heb de uitdaging natuurlijk 

aanvaard! Hoezo drie jaar? Hoe durven ze! 

Drie minuten had ik nodig om het spul te slopen en het piepje te grazen 

te nemen..: éxtra kwaliteit (die kiezen van mij in ieder geval). Tja, een-

maal stuk gemaakt was de lol er snel af, maar mijn energie nog lang niet 

op. Daarom ben ik nog maar effe verder gaan slopen met deze stomme 

bal van Kong. Dát materiaal is volgens 

baasje wél Border-proof, maar dát zullen we nog wel eens zien (de 

touwen die er ooit aan zaten zijn in ieder geval al lang verdwenen)!!
   

De laatste tijd nemen mijn baasjes me regelmatig mee naar auto-

showrooms, maar wat ze daar precies deden is me niet helemaal 

duidelijk! Maar nu begin ik het een beetje te snappen! Eerder deze 

week was onze grote zwarte auto ineens spoorloos. Dat vond ik 

maar raar. Vandaag stond deze puppy-bolide ineens voor de deur. 

Vrouwtje liet me op de voorstoel zitten. “Oké, rijen maar,“ zei ze 

lachend. Ja hoor... Humor! Deze auto is dan wel een beetje veel 

kleiner, maar ik kan nog steeds niet met mijn poten bij de pedalen 

komen. Hopelijk gaat dit karretje nog een beetje groeien, 

want met dit kleintje 

kunnen we nooit 

meer ver weg op 

bezoek of op 

vakantie! 

Oant Woefs,  

Horus!
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