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De allerbeste zorg voor uw huisdier!

SPREEKUREN
Ma t/m vrij
08.00-12.30 op afspraak
13.30-14.30 vrij spreekuur
14.30-18.00 op afspraak
18.00-19.00 vrij spreekuur
zaterdag 09.00-12.00 op afspraak

Belgeren 1
5235AM ’s-Hertogenbosch
073-6416578
www.dierenkliniekmaaspoort.nl
24 uur telefonisch bereikbaar!

Nijlring 73  Drunen
Tel.: 06-21405151
www.trimsalonhairofthedog.nl
info@trimsalonhairofthedog.nl

Femke Aertssen
Gediplomeerd 
hondentrimster

Op werkdagen geopend van 
9.00-18.30. op afspraak.

Helvoirtse weg 181A  5263EC Vught
Tel.: 073-7370297

www.vughtsepoort-dierenartsen.nl
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Contactgegevens: 

Stichting Dierentehuis 
‘s-Hertogenbosch e.o.

Oosterplasweg 41
5215 HT ś-Hertogenbosch

Telefoon: 073-6412417
E-mail: info@dierentehuisdenbosch.nl

IBAN: NL91INGB0674729218 
www.dierentehuisdenbosch.nl

Openingstijden:
Ma: 13.00 tot 16.00 uur

Di: gesloten
Woe t/m Vrij: 13.00 tot 16.00 uur

Za: 09.00 tot 12.00 uur
Zo: gesloten

 
Bestuur:

Jacques G.M. Hendrikx
Govert Weinberg
Hans van Herpen

Werkgebied:
‘s-Hertogenbosch, Vught, en Boxtel

Redactie Dierbaar:
Jolanda van Daalen

Yentl Hofwijks
Arianne Gelderblom

Marian Loch 

Belangrijke telefoonnummers:
Dierenambulance ‘s-Hertogenbosch e.o. 

T 073-6146070. 
Landelijk meldnummer dierenbescherming 

T 0900 2021210 (0,10 p/m). 

Dierenbescherming Nijmegen-Den Bosch
T 088-8113400

Amivedi, voor het opgeven van 
vermiste en gevonden huisdieren 

T 088-0064683
Koninklijke Hondenbescherming 

T 070 - 3388942 
(van maandag t/m donderdag 

van 9.30 - 15.30 uur) 

Internet:
www.dierentehuisdenbosch.nl
info@dierentehuisdenbosch.nl
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www.facebook.com/dierenspeciaalzaaksammy

Openingstijden:
maandag: 13.00 - 18.00 uur
dinsdag: 09.30 - 18.00 uur
woensdag: 09.30 - 18.00 uur
donderdag: 09.30 - 18.00 uur
vrijdag: 09.30 - 18.00 uur
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Adriaan Poortersstraat 20
VUGHT

Tel.: 073 - 6565059

Kozijnen • Gipswanden • Zonwering • Timmerwerk  
Gevelbekleding • Laminaat • Isoleren 

Gipswanden en plafonds

Wolput 52 b • 5251 CH Vlijmen • Tel.: 06 - 1357 30 83
broekenklusenmontagebedrijf@hotmail.com

www.broek-klus-enzo.nl

Schout van Lijndenstraat 13  5237 SE ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 06 - 24257989   c.alphen@ziggo.nl

Tel. 073-5031350
www.dierenvakantieboerderij.nl

Het hele jaar geopend!

Achteraf: De vakantiebestemming voor uw hond en kat!

Honden en Kattenpension & Trimsalon
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Van de redactie
Nu alle vakanties achter de rug zijn en iedereen zijn werkzaamheden weer heeft 
opgepakt, gaan we ons weer klaarmaken voor de herfst en winter. Het Dieren-
tehuis heeft een ontzettend drukke zomer achter de rug waarin heel veel dieren 
binnen zijn gekomen, maar ook weer een nieuw huis gevonden hebben. In augustus 
alleen al zijn ruim 110 katten herplaatst. Dit is voor ons een record aantal waar 
we dan ook ontzettend trots op zijn. 

Zonder de pleeggezinnen die zich ontfermen over de kittens en moederpoezen zou 
het ons nooit gelukt zijn. We zijn dan ook enorm dankbaar voor de inzet en hulp van 
deze mensen. Zorgbehoevende dieren en dieren die gesocialiseerd moeten worden 
krijgen nu namelijk een kans in het leven, welke ze wellicht niet gekregen zouden 
hebben zonder hen.

Tijdens de jaarlijkse Open Dag in september hadden we weer prachtig weer. Een 
speciaal treintje bracht deze keer de bezoekers van de parkeerplaats naar het 
Dierentehuis toe. Er waren allerlei activiteiten opgezet voor de bezoekers en het was 
wederom een geslaagde dag.

In deze editie van de Dierbaar stellen 
Ruud Houdijk en Marian Loch zich aan u 
voor. Ook ontbreken de vaste columns 
en rubrieken niet. De Vet’s Facts gaat 
deze keer over longwormen en het 
belang van je dier chippen + registreren 
wordt uitgebreid behandeld. Daarnaast 
brengt Yvonne u op de hoogte van het 
reilen en zeilen in Seniorenhuis “De 
Oude Kwispelaar” en heeft Erik een 
stuk geschreven over het inrichten 
van onze kattenverblijven. Tot slotte 
hebben twee bijzondere make-overs en 
een drietal succesverhalen. 

Wij wensen u veel plezier toe met het 
lezen van onze Dierbaar

Yentl Hofwijks 
 
  



Meer dan 1361 soorten whisky!!! 

Whiskyslijterij De Koning
Hinthamereinde 41, ‛s-Hertogenbosch

www.whiskykoning.nl

Meer dan 1361 soorten whisky!!! 

Whiskyslijterij De Koning
Hinthamereinde 41, ‛s-Hertogenbosch

www.whiskykoning.nl

Spreekuren: 

ma t/m vr 13.00-14.00 en 
19.00-20.00 uur

zaterdag 11.00-12.00 uur

Verder behandeling volgens afspraak

Vliertwijksestraat 39
5243 RG, Rosmalen
Telefoon: 073-521 43 77
www.dierenkliniekrosmalenkruisstraat.nl

Tegelzettersbedrijf en Tegelhandel
M. van Roosmalen

De Bloemendaal 31 • 5221 EB  Den Bosch
Tel.: 073 - 6569365

www.swanjee.nl

www.swanjee.nl

Hinthamereinde 15c
5211 PL ‘s-Hertogenbosch
M 06 29243651
T 073 6138185
F 073 6128240
info@tijdink.nl
www.tijdink.nl
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Van het beheer
Het runnen van het Dierentehuis is heel goed te vergelijken met het werk van 
een (kleine) ondernemer. De vaste medewerkers moeten over veel vaardigheden 
beschikken, hieronder een kleine greep uit de veelzijdige werkzaamheden die het 
Dierentehuis biedt en de fl exibiliteit die van de vaste medewerkers wordt verwacht.

Honden en katten plaatsen is maar een deel van de dagelijkse bezigheden, echter wel 
een belangrijke gezien we de juiste match tussen mens en dier moeten zien te vinden 
om tot een succesvolle plaatsing te komen.
Naast het plaatsen van de  dieren hebben we een behoorlijke administratie bij te 
houden. Alle dieren worden geregistreerd in het dieradministratiesysteem, met 
daarbij van elk dier een medisch dossier. Er is de dagelijkse zorg voor het welzijn 
van alle dieren, medicatie verstrekken, het juiste voer, er is zeer regelmatig contact 
met de dierenarts. De dieren moeten dagelijks verzorgd worden, er moet dagelijks 
schoongemaakt worden, en dit zeven dagen per week. 
Zeven dagen per week verzorging betekent dat er voldoende vrijwilligers moeten zijn. 
We werken met stagiaires en soms krijgen we te maken met mensen die een taakstraf 
moeten vervullen. Naast de vrijwilligers in de verzorging  hebben we pleeggezinnen, 
telefonisten, chauff eurs, nazorgmedewerkers, weekendwandelaars, een collecte 
coördinator, PR medewerkers en bestuursleden. Allemaal vervuld door mensen die 
zich op vrijwillige basis inzetten. Verder krijgen we te maken met (groot) onderhoud 
van het gebouw en technische mankementen. Er is contact met leveranciers om de 
voorraad te beheren voor wat betreft dierartikelen denk aan voeding, kattengrit maar 
ook kantoorbenodigdheden. We hebben contact met o.a. collega asielen, gemeenten 
waarvoor we de zwerfopvang van hond en kat uitoefenen en bijvoorbeeld de Konink-
lijke Hondenbescherming voor wie we de seniorenhonden opvangen.In het contact 
met klanten krijgen medewerkers soms zeer schrijnende dingen te horen. Een mede-
werker bij het Dierentehuis is soms net een maatschappelijk werker, die moet kunnen 
luisteren, mensen proberen te begrijpen en te steunen. Daarbij moet de medewerker 
zichzelf niet verliezen in de emoties van het moment.
Belangrijk is dat we de kwaliteit van ons werk niet uit het oog verliezen. Beleid 
moet gemaakt en opgevolgd, fi nanciën moeten op orde zijn. We voldoen dan ook aan 
allerlei eisen en zijn er trots op dat we Erkend zijn door de Dierenbescherming, we 
optreden als landelijk opvangcentrum voor de seniorenhonden, we het CBF goedkeu-
ring voor kleine goede doelen mogen dragen en voldoen aan de ANBI voorwaarden. 

Romantisch is ons werk niet, wel boeiend en heel 
dankbaar en in enkele gevallen soms ook heel 
moeilijk. We draaien heel wat uurtjes tegen een laag 
loon en carrière zit er niet in…maar het geeft zo 
ontzettend veel voldoening!
Graag wil ik alle mensen die zich op enige wijze voor 
ons Dierentehuis inzetten danken voor hun betrok-
kenheid. Zonder jullie kunnen wij het niet. 

Jolanda van Daalen



Flexibel in postservice & expressdiensten
• www.bmskoeriers.nl • T 073 6132035

BMS
Business Mail Services

Kliniek:
Mezenweg 1  5321 JR Hedel
Telefoon: 073 - 5994001

Spreekuurtijden gezelschapsdieren ma t/m vrij:

• overdag behandeling op afspraak
• afhalen medicijnen  9.00 t/m 16.00 uur
• inloopspreekuur 18.30 t/m 19.30 uur

Dependance:
Mgr. Zwijseplein 7   5331 BE Kerkdriel

Spreekuurtijden gezelschapsdieren ma t/m vrij

• inloop spreekuur 17.00 t/m 18.00 uur
Telefoon tijdens spreekuur: 0418 - 633590  

Claudio Belotti
Loodgieterswerk

tel. 06-24798455

 

               

 

 

 

Victorialaan 15 –  ‘s-Hertogenbosch 
Telefoon: 073-7506625   ~   Fax: 073-7506627 

www.rescop.com  
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Van het bestuur
Geachte Dierenvriend,

Op 27 september jl. was ook ik getuige van de “Open Dag” van ons Dierentehuis. 
Het is een bekend gezegde dat luidt: “Je kunt maar één keer een eerste indruk 
maken”. Welnu die eerste indruk bij aankomst op de parkeerplaats was al een 
schot in de roos. Een shuttle treintje bracht de bezoekers tot aan de ingang van 
ons Dierentehuis. Een warm welkom viel iedere bezoeker daar ten deel.  

Overal waren de medewerkers samen met de vele vrijwilligers van het Dierentehuis 
aan de slag om de bezoeker een plezierige maar ook leerzame “Open Dag” aan te 
bieden. Voor ieders inzet wil ik dan ook mijn oprechte bewondering uitspreken! Op 
naar het volgend jaar.

Intussen is duidelijk geworden dat ons Dierentehuis zich meer zal gaan richten op een 
algemeen “Dierenwelzijn”. Dat betekent dat er besprekingen plaatsvinden waarbij 
álle betrokkenen bij Dierenwelzijn aanschuiven. Wij spreken dan al gauw over “Stake-
holders”; dat zijn personen of instellingen die op een of andere manier bij opvang, 
huisvesting en verzorging van dieren betrokken zijn. Denk daarbij aan beambten van 
de Gemeente ’s-Hertogenbosch maar ook Gemeenteraadsleden en medewerkers van 
de Dierenambulance, Dierenartsen en andere instellingen. Over Dierenwelzijn in het 
algemeen heb ik onlangs een notitie geschreven “Nieuwe Structuur; Nieuwe Cultuur”. 
Deze notitie zal binnenkort op de website worden geplaatst en is bedoeld als discus-
siestuk binnen en buiten ons Dierentehuis. 

Jacques G.M. Hendrikx
-Voorzitter-     



8  Dierbaar -December 2015

DIERENTEHUIS
´S-HERTOGENBOSCH E.O.

Nieuws
Community Week
Van 26 tot en met 28 mei 2015 hebben 
vier studenten van het Koning Willem 
I College (KW1C) zich ingezet voor het 
Dierentehuis. Jaarlijks organiseert het 
KW1C de ‘Community Week’, waarbij  
de talenten van hun studenten worden 
ingezet om een maatschappelijke 
bijdrage te leveren. 
Bij het Dierentehuis hebben de 
studenten de hondenhokken geverfd, 
onderhoudswerkzaamheden aan de tuin 
verricht en het hekwerk van de speelvelden voorzien van nieuwe rietmatten. Wij zijn 
als Dierentehuis zeer blij met de hulp van de studenten, dankzij hun inzet hebben wij 
weer een opgeknapt dierenopvangcentrum!

Blaffertjes op de catwalk
Op zaterdag 30 mei jl. organiseerde het 
Dierentehuis een activiteit genaamd: “Blaf-
fertjes op de catwalk”. Onder begeleiding 
van muziek en presentator Ton de Kort, 
werden er 6 honden op een heuse catwalk 
gepresenteerd aan het publiek. Ondanks 
de zeer slechte opkomst van toeschou-
wers, was de activiteit zeer geslaagd. 
Wellicht dat de volgende editie tijdens 
onze open dag zal plaatsvinden.
De activiteit maakte onderdeel uit van het 
Kom Erbij Festival, die op 29, 30 en 31 mei 

plaatsvond rond de Oosterplas.

BBQ 2015
Zondag 18 juni j.l. vond de jaarlijkse BBQ 
wederom plaats. Dit jaar organiseerde The 
Foodcase (www.foodcase.nl) de gehele 
BBQ en dat leverde een gastronomische 
avond op.
De verse- én zelfgemaakte producten, 
werden door het personeel van The 
Foodcase op houtskool geroosterd. 
Hierdoor was er voldoende ruimte om met 
elkaar in gesprek te raken en werd er zo 
nu en dan persoonlijk advies gegeven over 
welk sausje het beste combineerde.
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Educatief kinderboek over dierenasiel
Wij vinden het erg leuk dat onze nazorgconsultente Jacobina Kunnen onderstaand 
boekje heeft geschreven over het Dierentehuis
Kinderboekenschrijfster Jacobina Kunnen sprak met medewerkers van het dierente-
huis 
’s-Hertogenbosch over de opvang en verzor-
ging van dieren en schreef er een boek over. De 
schrijfster heeft ervaring in het socialiseren van 
schuwe kittens en was vroeger dierenartsassis-
tente. Ze heeft twee asielkatten geadopteerd.

Inhoud: Niels en Roos vinden een klein poesje in 
het park, en nog een en nog een… 
Ze brengen er een naar juf Door, die in het 
dierenasiel werkt. Daar kunnen ze wel wat hulp 
gebruiken van Niels en Roos. Maar Niels twijfelt. 
Eigenlijk is hij bang voor dieren die hij niet kent, 
maar hij wil Roos niet teleurstellen…

De avonturen van Niels en Roos waren al te 
lezen in Niels Netjes en Roos Raket en Een held 
met een katapult 

‘Knuffelkatten en aaibeesten’
verhaal Jacobina Kunnen
tekeningen Ivan en Ilia
Kwintessens, 2015
ISBN 9789057884559
Voor de redactie: voor info 0622840637 of jhkunnen@home.nl

Hittegolf
Begin juli was er een kortdurende hittegolf in 
Nederland, en ook het Dierentehuis ’s-Hertogen-
bosch heeft diverse maatregelen genomen om de 
honden verkoeling te bieden.
Een zwembadje zorgde voor de nodige waterpret, 
verder werden er koeltematjes ingezet, kregen de 
honden zelfgemaakte ijsjes en werden de daken van 
de verblijven met water besproeid.
Om oververhitting te voorkomen, werden de 

honden voornamelijk in de ochtend uitgelaten. In de middag beperkten we dit tot 
korte wandelingen in de schaduw. Het asfalt werd vermeden en er werd water meege-
nomen.
Aangezien het kattenpaviljoen in de schaduw staat, is het binnen heerlijk koel en 
waren er geen extra maatregelen nodig om de katten verkoeling te bieden. Uiteraard 
werden ze, zoals gebruikelijk, goed verzorgd en kregen ze voldoende aandacht van 
onze vrijwilligers.
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Open dag 2015

Op zondag 27 september jongstleden, vond de jaarlijkse open dag van het Dierente-
huis wederom plaats. Traditiegetrouw was er weer een loterij, springkussen, braskaart 
voor de kinderen, de mogelijkheid om geschminkt te worden en een taxi vanaf het 
parkeerterrein naar het Dierentehuis. Ditmaal geen huifkar, maar in de vorm van een 
heuse trein. De aanwezigheid van een ballonnentovenaar maakte het geheel extra 
feestelijk.
Middels een  kijkje achter de schermen, konden de bezoekers met eigen ogen 
aanschouwen hoe onze dieren worden opgevangen. Daarnaast werd men geïnfor-
meerd over het werken als vrijwilliger én was tevens te zien hoe jonge kittens (2-3 
weken oud) middels een flesje gevoed werden.
Los van de dagelijkse gang van zaken, waren er twee demonstraties van honden-
sport te zien. Naast Doggy Dance was de nieuwste hondensport uit Amerika, Hoopers, 
ook vertegenwoordigd. En om onze honden in het zonnetje te zetten, was er een 
catwalk op het terrein geplaatst. Onder begeleiding van een vrijwilliger en voorzien 
van commentaar door een presentator, paradeerde onze honden over de rode loper. 
Dit alles onder de noemer “Blaffertjes op de catwalk”. 

Als een van onze belangrijkste partners, was de Koninklijke Hondenbescherming 
uiteraard aanwezig. In samenwerking wordt de opvang van bejaarde honden in 
Nederland, middels het seniorenhuis, verzorgd. Tevens bemande stichting Amivedi 
een stand. Een organisatie die zich al jaren inzet voor vermiste en gevonden huis-
dieren in Nederland.

Hondensport uit Amerika Hoopers
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Opendag bij Diergeneeskundig Centrum Oisterwijk 
Op zaterdag 3 oktober heeft Diergenees-
kundig Centrum Oisterwijk een Opendag 
georganiseerd. Wendy werd tijdens deze 
Opendag bijgestaan door senioren Spikey 
en Tommie. Het was een erg leuke dag 
geweest! 

Dutch Cell Dogs wint speciale award
Elk jaar word de Redemption and 
Justice Award georganiseerd door 
No Offence, een internationale 
belangenorganisatie voor mensen 
die met justitie in aanraking zijn 
gekomen, hun naasten en justitiële 
medewerkers. Niemand minder 
dan Stichting Dutch Cell Dogs heeft 
deze Award gewonnen!
Stichting Dutch Cell Dogs werkt elke 
dag heel hard om zoveel mogelijk 
asielhonden te laten trainen door 
gedetineerden en TBS patiënten, 
dagelijks worden hier de mooie 
resultaten bij zowel dier als mens 

gezien! Het winnen van deze award is natuurlijk een 
absolute kers op de taart voor stichting Dutch Cell 
Dogs, en de stichting heeft een heerlijke taart met 
het Dierentehuis gedeeld.
Namens alle medewerkers en onze dieren; van harte 
gefeliciteerd met deze mooie prijs, Dutch Cell dogs!!

Speciale hulp 
Huiskat Joop helpt onze 
hoofdsponsor, Schoon-
maakbedrijf Van den 
Broek, graag een pootje 
met het schoonmaakwerk 
in het Dierentehuis.

Beleidsmaatregel: geen verwilderde katten meer
Met ingang van 19 oktober 2015 stopt het Dierentehuis 
‘s-Hertogenbosch met de vang, neutralisatie en herplaatsing 
(T.N.R trap neuter release) van de z.g. verwilderde katten.
Verwilderde katten vallen onder de Flora en Faunawet. Het 



All-inclusive paardenpensionstalling in cromvoirt 
waar de paarden 365 dagen per jaar overdag in 
kuddeverband buiten en ‘s avonds in eigen stal 
staan. U wordt volledig ontlast en hoeft enkel 

van uw paard te genieten.
Zie www.deleyehoeve.nl 

voor meer informatie

Achter het Stadhuis 8
5211 HN ‘s-Hertogenbosch

Tel.: 073-6140922
www.soaphair.nl

Inwendig reinigen van ventilatie en luchtbehandelingssystemen
Renovatie luchtbehandelingskasten

Tel.: 073 - 6237666
www.gisbv.com

René Laarman
Noten en zuidvruchten

Op vrijdagochtend staan wij op de markt in Drunen
Op zaterdag op de markt in ‘s-Hertogenbosch 

(t.o.v. de Bijenkorf)

Achterste Hermalen 5/a
5481 VB  Schijndel

Tel.: 54903366

Quilten & Borduren

Sint Jorisstraat 34
5211 HB  ‘s-Hertogenbosch

Tel.: 06 - 11363490

www.wietskesquilts.blogspot.nl
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Dierentehuis is niet bevoegd voor vangen en herplaatsen volgens de flora- en faunawet 
en riskeert een boete wanneer men de uitvoering hiervan voortzet. Het Dierentehuis 
ontvangt geen vergoeding voor het vangen, neutraliseren, ontwormen, ontvlooien, 
ear tipping en eventuele operaties.
Telefoontjes etc. over verwilderde katten worden voortaan doorverwezen naar de 
betreffende gemeenten.
• Telefoonnummer gemeente ’s-Hertogenbosch: 073- 615 51 55.
• Telefoonnummer gemeente Vught: 073-6580680
• Telefoonnummer gemeente Boxtel: 0411-65 59 11

Wanneer betreft het een verwilderde kat en verwijzen wij door?
Als de kat niet benaderbaar en niet hanteerbaar is voor de vinder. De vinder kan de 
kat niet zelf naar het tehuis komen brengen. Kan de vinder zelf de kat oppakken en 
naar het tehuis brengen? Dan betreft het geen verwilderde kat. Vangkooien worden 
niet door ons uitgeleend of uitgezet voor zwervende/verwilderde katten, tenzij de 
kat een eigenaar heeft.

Het Dierentehuis collecteert in 2016

Van 15 t/m 21 mei: Schijndel, Sint Michielsgestel, Den Dungen, Gemonde
Van 3 t/m 9 juli: Nuland, Boxtel, Liempde, Esch, Vught

Van 28 augustus t/m 3 september: ’s-Hertogenbosch, Empel, Rosmalen
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Even voorstellen – Marian Loch 
Mijn naam is Marian Loch, ik ben getrouwd en heb een 
zoon van 23 en een dochter van 20.
Sinds mei 2013 ben ik werkzaam als telefoniste bij het 
Dierentehuis en ondersteun ik het team met diverse 
administratieve klussen. Sinds dit jaar heb ik voor het 
eerst geholpen met de voorbereidingen voor de collecte.
Ik ben opgegroeid met honden en katten en heb nu zelf 
ook weer een hond Matti. Hij lijkt op een Labradoodle 
maar is gewoon een bastaardje.

Ik stel mezelf voor omdat mij gevraagd is om mee te 
helpen met het samenstellen van de Dierbaar.
Ik vind dit wel een uitdaging en natuurlijk is het leuk dat 

als de Dierbaar klaar is het eindresultaat te zien. In mijn vrije tijd wandel ik graag 
met Matti en ook vind ik het erg leuk om in- en om mijn huis creatief bezig te zijn.

Even voorstellen – Ruud Houdijk 
Mijn naam is Ruud Houdijk en ik ben de nieuwe chauffeur. 
Sinds augustus 2015 werk ik als chauffeur voor het Dieren-
tehuis. Ongetwijfeld hebben jullie me allemaal gezien en 
ik heb al vele handen geschud. Voor degene die ik gemist 
heb, bij deze aangenaam kennis te maken.
Ik was positief verrast door de hartelijkheid en warmte 
waarmee ik werd ontvangen. En in het bijzonder verbaasd 
over de grote hoeveelheid medewerkers (vrijwilligers). 
Eigenlijk had ik dit werk een jaar eerder al moeten gaan 
doen. Ik zit namelijk al een hele tijd in de WW, maar nu 
kan ik mij om de week inzetten voor het Dierentehuis. 
Ondanks dat ik niet stil heb gezeten is dat erg fijn, omdat 
je op deze manier toch weer onder de mensen komt.  
Ik ben 49 jaar, gescheiden, heb twee kinderen (17 en 20 jaar) en Nado. Ondanks dat 
ik geboren en getogen ben in Utrecht, woon ik inmiddels al 27 jaar in Den Bosch.  Ik 
heb 23 jaar in de Grafische industrie gewerkt en 2 jaar in de Halfgeleider industrie 
(computer chips). Mijn functies waren Hoofd Customer Service, Accountmanager, 
Project manager en Lean consultant.
Ik zeg altijd; “de oude moeten eerst op”, maar laten we zuinig zijn op Romano. Hij 
heeft mij uitstekend ingewerkt en doet dit werk al jaren met hart en ziel. Hopelijk 
werk ik niet lang meer bij het Dierentehuis, want dat zou betekenen dat ik weer een 
baan heb. Wat niet wil zeggen dat ik zomaar stop bij het Dierentehuis. Ik wil me graag 
in blijven zetten op zaterdagen en bijvoorbeeld de open dag.  Maar zo ver is het nog 
niet en ik blijf tot die tijd gewoon de “nieuwe” chauffeur.  

Tot slot wil ik mijn bewondering en respect uitspreken voor alle vrijwilligers. Ik vind 
dat heel bijzonder.
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Dier en gedrag 
Door Jagers is werkzaam als hoofd dierverzorger bij het Dierentehuis en heeft 
daarnaast haar eigen hondenschool gehad in Geff en. Ze volgt een opleiding tot 
hondengedragsdeskundige

Pas op voor de broodfokker 
Een broodfokker is een fokker van gezelschapsdieren die dierenfokt met het doel geld 
te verdienen. Het welzijn van de dieren is voor veel broodfokkers niet van belang. 
Een dergelijke fokker let daarom niet op de gezondheid en het karakter van het dier. 
De dieren groeien niet op in een huiselijke omgeving, maar meestal in een hok, kooi 
of oude stal.
Vaak is er geen goede hygiëne en nauwelijks daglicht. Er komt met regelmaat inteelt 
voor: de fokker let niet op erfelijke ziekten of afwijkingen. Jonge dieren worden 
meestal niet goed gesocialiseerd en in sommige gevallen ook niet zindelijk gemaakt. 
Dit heeft tot gevolg dat ernstige lichamelijke afwijkingen en gedragsstoornissen 
kunnen ontstaan. Ook ontwormingskuren worden de dieren soms te lang of geheel 
onthouden, wat de gezondheid en het immuunsysteem verzwakt.
Broodfokken kent verschillende gradaties, maar wordt over het algemeen als dieren-
mishandeling beschouwd. Voor de koper is de aanschaf van een pup vaak een geval 
van 'goedkoop is duurkoop': de aanschafprijs van het dier is lager dan van een dier dat 
in huiselijke kring bij een hobbyfokker is opgegroeid. Maar de (fi nanciële) schade, als 
gevolg van lichamelijke, genetische of geestelijke afwijkingen die kunnen optreden 
kan behoorlijk in de papieren lopen als deze medisch moet worden behandeld.  
Bij een hobby fokker is maar één nestje aanwezig of hooguit twee. De pups zijn 
minimaal een keer geënt en twee keer ontwormd. Ze zien er schoon uit en ook de 
omgeving is schoon. De moederhond is aanwezig en de hobby fokker vindt het leuk 
dat er bezoek komt. Ook zal een hobbyfokker altijd vragen stellen aan de nieuwe 
eigenaar, over de leefomstandigheden waarin de pup terecht komt. 

De pups krijgen een entingboekje mee waar de entingen, ontwormingskuren en het 
chipnummer in staan. De pups mogen het nest tussen de zevende en achtste week 
verlaten.
Voor meer info raadpleeg de site van de hondenbescherming en kijk bij fair pup.

Door Jagers is werkzaam als hoofd dierverzorger bij het Dierentehuis en heeft 
daarnaast haar eigen hondenschool gehad in Geff en. Ze volgt een opleiding tot 
hondengedragsdeskundige

Door Jagers is werkzaam als hoofd dierverzorger bij het Dierentehuis en heeft 
daarnaast haar eigen hondenschool gehad in Geff en. Ze volgt een opleiding tot 
hondengedragsdeskundige
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Sponsorbedankjes
Actie met Loom-armbandjes

Na een bezoek aan het Dierentehuis voor de 
adoptie van hun kat Phoebe, bedacht Yael Koning 
samen met haar vriendinnetje Myrthe Alders een 
prachtige actie. Beide dames zijn erg bedreven in 
het maken van Loom-armbandjes, die zij vervol-
gens aan de bewoners in hun woonwijk te koop 
aanboden. De volledige opbrengt van deze verkoop 
hebben Yael en Myrthe aan ons Dierentehuis 
geschonken en dat betrof maar liefst 40 euro.
Namens alle medewerkers van het Dierentehuis en 

uiteraard ook onze dieren, willen wij jullie hartelijk bedanken voor deze spontane 
actie!

Actie 80 van de Langstraat
Op zaterdag 12 en zondag 13 september 
heeft  Britt Merkx deelgenomen aan de 80 van de 
Langstraat. Een wandeling van maar liefst 80 kilometer 
lang. Zij had via facebook een oproep gedaan of 
mensen haar wilde sponsoren.
Dit was gelukt en zij had maar liefst het geweldige 
bedrag van € 632,50 opgehaald. Namens alle mede-
werkers van het Dierentehuis en natuurlijk onze dieren 
bedanken wij Britt voor deze geweldige prestatie. 

Actie voor de dieren
Afgelopen maand namen Suzanne en Leanne het initiatief om 
voor het Dierentehuis op pad te gaan. Met een eigen gefabriceerde 
collectebus, die ze van een doosje hadden gemaakt, gingen ze 
langs de  deuren voor een bijdrage die ten goede komt aan de 
dieren van het Dierentehuis. Suzanne en Leanne haalden maar 
liefst 65 euro op. Ondanks dat wij blij zijn met deze opbrengt 
voor het  Dierentehuis, dienen wij wel te vermelden dat het 
wettelijk verboden is om op eigen initiatief te gaan collecteren.  
Hiervoor dien je een vergunning aan te vragen bij de Gemeente. 
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Collecte 2015
Graag willen we ook dit jaar alle collectanten weer bedanken voor hun tijd en inzet. 

Dankzij u en alle gulle gevers kunnen wij weer datgene doen waar onze dieren recht 
op hebben! 

Open dag 2015
Mede dankzij onze vrijwilligers is de Open Dag van 2015  wederom een succes 
geworden.
Daarnaast willen wij Albert Heijn Helftheuvelpassage, Den Bosch heel erg bedanken 
voor het verzorgen van de lunch van de open dag, voor de vrijwilligers, en natuurlijk 
bedanken wij onderstaande sponsoren die prijzen ter beschikking hebben gesteld 
voor de loterij. 

Sponsoren van de loterij:
Sunflower lunchcafe, Balkweg41,  Den Bosch
Anac Carwash Ploegweg 17-19 Den Bosch
Ijssalon Lavinia Dorpstraat 25 Vught
Hooijmans bloemkwekerij Esscheweg 274 Vught
Grand Café Chopin Marktveldpassage 11 Vught
Van der Steenn Schoenen Heuvel 1 Vught
Autobedrijf Schuurmans Industrieweg 34 Vught
Café-Cafetaria van Berkel Vlasmeersestraat 97 Vught
GJS vd Westerlaken Kempenlandstraat 29 Vught
Kempenland automaterialen Kempenlandstraat 29  Vught
Etos drogisterij Marktveldpassage 25 Vught
Discus Dierenspeciaalzaak Vliertstraat 5a Vught
Hamers Elektronica-winkel Marktveldpassage 38 Vught
Boerenbond dier & tuin De Schakel 7 Vught
Karwei Doe het zelf De Schakel 2 Vught
Bruna Boekhandel  Marktveldpassage 7  Vught
Dancing Paws Doggy-dance Eindhoven
Dierenarts@home  dierenarts bij u thuis Regio Den Bosch
B.S.S. van den Broek 
Schoonmaakservices Kruiskampsingel 116 Den Bosch

Flexa actie
In reactie op het bericht van de Koninklijke Hondenbescherming 
over verantwoord hondenbezit heeft Flexa een sportieve zet 
gedaan.  Als er 100 foto’s of meer worden geplaatst, doneert 
Flexa een verfpakket t.w.v. €1000 aan het Dierentehuis. 
Zo wordt het Dierentehuis geholpen aan een nieuwe kleur op de 
muren bij de grijze snuiten in de “Oude Kwispelaar”! Met trots 
kunnen wij u vertellen dat er meer dan 100 foto’s geplaatst zijn 
en wij het verfpakket gaan ontvangen. 
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Reactie Flexa
We werden ontzettend blij van jullie ingestuurde hondenfoto’s! Het was natuurlijk 
lastig kiezen, maar dit zijn de winnaars van de verfpakketten! Dankzij jullie hulp kan 
De Oude Kwispelaar ook aan de slag met de gedoneerde verf 

Hierbij danken wij Flexa voor de donatie van € 1000 voor het opknappen van de 
“Oude Kwispelaar”.

Medewerkers Canon zetten zich in voor het Dierentehuis 
Op 25 september jl. kwamen 
wederom enkele medewerkers van 
Canon om ons vrijwillig te komen 
helpen met allerlei klusjes die er 
bij ons meestal bij in schieten. Ze 
hebben ons enorm geholpen met 
het terrein helemaal spik en span 
maken voor de Open Dag die op 27 
september heeft plaatsgevonden dit 
jaar. We zijn ontzettend blij met 
deze hulp, dank jullie wel Canon 
team! 
 

Communicatie team doneert Whiskas Maaltijdzakjes
Het Communicatie team heeft een samenwer-
king gehad met een relatie en daarbij hebben 
ze samples van Whiskas (maaltijdzakjes) meege-
zonden met het personeelsblad. Zij hadden 250 
zakjes over en namens hun relatie mochten ze 
deze weggeven en zij dachten direct aan het 
Dierentehuis Den Bosch. 
Wij bedanken het Communicatie Team namens 
onze katten voor deze lekkernij! 

Handgemaakte spullen voor de dieren 
Mevrouw Codewenen uit Den Bosch heeft hele 
mooie handgemaakte onderzetters en kerstver-
siering verkocht. Met de opbrengst heeft ze onze 
dieren in de watten gelegd met heel veel lekkers.

Dank u wel mevrouw Codewenen! 

Aanpassing kattenverblijf
Peter Lommers van Bouwbedrijf Lommers, Kempen-
landstraat 35-A in Vught, heeft ons erg geholpen met het 
aanpassen van een kattenverblijf. Dankzij deze aanpas-
sing hebben de katten die in de Speciale Quarantaine 
ruimte verblijven meer ruimte gekregen in hun hok en is 
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het bovendien makkelijker geworden om deze hokken te reinigen.  
Peter, dank hiervoor !!

Prins zet seniorhonden in de brokjes! 
Welke vijf Nederlandse of Belgische dierenopvang-
centra moeten in aanmerking komen voor maar liefst 
5.000 kilo Prins voeding, speciaal voor seniorhonden? 
Die oproep leverde duizenden reacties op! Zodoende 
werden in september massaal dierenopvangcentra 
genomineerd. Hieruit zijn vijf winnaars gekozen die 
van Prins ieder 1.000 kilo ProCare Lamb & Rice Senior 
Hypoallergic voeding gekregen hebben om de magen 
van hun senioren te vullen.  
Het seniorenhuis van Dierentehuis Den Bosch was 
ook één van de gelukkige winnaars! We waren zeer 
blij verrast, want wij wisten helemaal niets van deze 
leuke actie, totdat het telefoontje kwam dat we in 
de prijzen gevallen waren. 

Wij bedanken Prins Petfoods voor dit zeer gulle gebaar, onze seniorhondjes Frodo en 
Pippi hebben dit in ontvangst genomen en de senioren zijn erg blij met de lekkere 
verassing!
 
Donatie van spullen 
De familie Versteeg uit Den Bosch heeft 9 jaar lang 
met veel liefde en zorg een zwerfkat verzorgd. 
Helaas is deze afgelopen 4 oktober (Dierendag) 
overleden. De familie heeft nu onze honden en 
katten verwend door ze trakteren op blikjes met 
lekker voer, snoepjes, mandjes en kleedjes. 

Dank je wel familie Versteeg! 

Medewerkers van Geerts Adviesgroep  helpen een handje
Op zaterdagmiddag 24 oktober 2015 hebben 
zes medewerkers van Geerts Adviesgroep 
zich ingezet voor het Dierentehuis. Ze hebben 
drie speelvelden bladervrij gemaakt, de stoep 
ontdaan van de vele eikeltjes, gewandeld met 
oudere honden uit de Oude Kwispelaar en een 
rondleiding gekregen. 

Dank jullie wel voor jullie inzet! 

Sponsoring van pennen
In het Dierentehuis heerst een chronisch te kort aan 
pennen, vrijwilliger Emely de Kort heeft daarom voor ons 
een enorme hoeveelheid pennen geregeld. Hiermee kunnen 
we nog jaren vooruit.  Dankjewel Emely!
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Donatie van Halsbanden 
Moeders Mooiste Labradoodles uit Vught heeft een ton gevuld met 
halsbanden, looplijnen en tuigjes aan ons gedoneerd. Hartelijk dank 
hiervoor! 

Opknappen van het terrein
Dankjewel, Jolanda en Dymph voor 
het opknappen van het Dierentehuis 
terrein. Het zag er goed uit 

Lieve donatie 
Fleur Sala uit Den Bosch heeft samen met 
een vriendje geld opgehaald voor de door 
haar gezegd: ‘zielige hondjes’. Zaterdag 
7 november heeft ze dit in de collectebus 
gestopt. Ze vond het erg leuk om even bij 
de poesjes te gaan kijken, dus zo gezegd, 
zo gedaan! 

Dank je wel lieve Fleur voor de donatie! 

Het partnerplan 
De ‘Partner Tree’ bij de hoofdingang begint 
steeds voller te raken met bedrijven en 
individuele personen die graag het Dieren-
tehuis willen sponsoren. Het partnerplan 
van Dierentehuis Den Bosch kent diverse 
mogelijkheden voor bedrijven, organisa-
ties en particulieren om ons financieel te 
ondersteunen. Er bestaan drie classifica-
ties, met een beperkte beschikbaarheid 
én een daaraan gekoppeld bedrag. Zo ben 
je voor €5.000,- Hoofdpartner, €1.000,- 
Partner en voor €250,- ben je Vriend. Alle 
bedragen zijn excl. BTW en op jaarbasis. 
Er zijn nog een aantal plekjes vrij, dus als 
u interesse heeft om partner te worden 
van het Dierentehuis, dan kunt u contact 
opnemen met onze coördinator Joris van 
de Laar via: 
coordinator@dierentehuisdenbosch.nl
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COLUMN-De verloren kat

Het was een dinsdag in juli, toen ik bij thuiskomst tot de vreselijke ontdekking 
kwam: onze grijze, lieve, dikke, eigenwijze Tommy was niet in huis. 
Al snel volgde de even zo vreselijke conclusie: Tommy moest van het balkon 
gevallen zijn. In de dagen die volgden, deed ik wat ik moest doen: een melding 
maken bij Amivedi en me enorm schuldig voelen, omdat ik de balkondeur open 
had laten staan. En huilen… heel veel huilen. 

Het was exact drie weken na Tommy’s verdwijning toen ik een telefoontje kreeg 
van Amivedi. Een gezin in de Hambaken had een grijze 
kat gevonden. Het was erg onwaarschijnlijk dat het onze 
Tom zou zijn, maar toch gingen we kijken. Eén blik was 
voldoende: dit was niet Tommy. Te klein, te slank, te veel 
tekening in de vacht. Maar wàt een schatje! Het gezin zat 
duidelijk met de kat in hun maag... ze hadden zelf al twee 
kittens en die waren bang voor deze indringer. En dus 
besloten wij de kat mee te nemen.
Voordat wij echter overgingen op naamgeving en hechting, 
besloten we eerst een bezoekje te brengen aan de dieren-
arts. Even geslacht, gezondheid en eventuele chip checken. 
Poes. Prima in orde. Roosje uit de Muntel/Vliert. Jawel... onze kleine grijze aanwinst 
had een chip, een naam en een gezin dat haar miste. Eenmaal thuis nam ik contact op 
via het telefoonnummer dat de dierenartsassistente me gegeven had. Ja, zij waren 
Roosje al ruim twee maanden kwijt en misten haar heel erg. Maar zij stonden op dat 
moment met één been in het vliegtuig, op weg naar hun vakantiebestemming. En zo 
hadden wij enkele weken een poes te logeren. 
Het was een dinsdag in september, toen wij Roosje terugbrachten naar haar eigen 
mensen. Het was een prachtig weerzien en ik ben blij dat wij het gezin blij konden 
maken met hun verloren kat. Ik weet immers maar al te goed hoe verdrietig je kunt 
worden van zo’n gemis. En Roosje is een schat, dus het was zeker geen straf om voor 
haar te zorgen. De impulsieve reactie haar mee naar huis te nemen, was echter wel 
ingegeven door de wens haar te houden. Of was het vooral de wens haar een veilig 
en warm thuis te geven? Want dat laatste is ons in ieder geval gelukt, al is het op een 
andere manier dan we in gedachten hadden.

Arianne Gelderblom 
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gevallen zijn. In de dagen die volgden, deed ik wat ik moest doen: een melding 
maken bij Amivedi en me enorm schuldig voelen, omdat ik de balkondeur open 
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gevallen zijn. In de dagen die volgden, deed ik wat ik moest doen: een melding 
maken bij Amivedi en me enorm schuldig voelen, omdat ik de balkondeur open 
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www.judo-kradolfer.nl

Deze uitgave is gesteund 

door een sympathieke 

ondernemer uit Den Bosch

Hinthamerstraat 80, Den Bosch
073-6100900

www.nescio-restaurant.nl

Baronieweg 3
5321 JV Hedel

Tel.: 073 – 62 32 980     

info@passusadvies.nl            
www.passusadvies.nl

Zicht 5  5291 NV  Gemonde

Heeft  U een hond, maar heeft  u weinig ti jd?
Dan biedt Dogservice de oplossing: 

Dagopvang voor uw hond !!
Uw hond speelt de gehele dag in het bos.

Bovendien leert uw hond omgaan met andere 
honden. Ideaal voor zowel hond als baas !!

Website: www.dogservice.nl
Email: info@dogservice.nl
Telefoon: 06-54325478
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Baasje gezocht 
Jip – Amerikaanse Staffordshire Bull terrier 
Jip is in juli 2015 bij het Dierentehuis binnen-
gekomen als zwerver. Tot nu toe heeft hij 
nog niet veel mazzel gehad in het vinden van 
een nieuwe familie. Dit terwijl hij ontzet-
tend lief is naar mensen toe. Helaas vind Jip 
andere honden niet leuk, dus hij wil graag 
een familie waar hij ‘enigshond’ wordt. Hij is 
op zoek naar een baas die echt de baas is en 
waarmee hij samen zijn ei kwijt kan.Net als 
bijna iedere Stafford barst Jip namelijk van de 
energie, een actief leven is dan ook goed aan 
hem besteed.

Muis – kater 
Muis (12057) is een prachtige 
Main Coon kruising van 9 jaar 
oud. Helaas is hij met veel 
pijn in het hart terug gekomen 
naar het Dierentehuis, want 
hij kon niet goed opschieten 
met de andere katten in huis. 
Waarom nu nog niemand voor 
hem gekomen is snappen wij 
niet want hij is niet alleen 
mooi van buiten- hij heeft ook 
nog een hart van goud. Hij ligt 
graag bij je in de buurt en zijn 
favoriete hobby is op avontuur 

gaan in de tuin. Muis is op zoek naar een huis waar hij als enige kat mag wonen. 



voor een natuurlijke oplossing

DIO
Hondengedragstherapie
Erkend door Alpha NL 1341 & APBT-BeNeJ

Puppy & vervolgcursussen
Webshop DIO

Stationsstraat 20 B
Drunen

06-41274196
www.diodrunen.nl
www.webshopdio.nl

RED EEN DIER

Deze uitgave werd mede 
mogelijk gemaakt 

door een dierenvriend 
uit Den Bosch

Veel succes Dierentehuis met jullie goed werk

It's Cooking Totaal Catering
Goudenheuvel 1 Maaspoort
5234 GA 's-Hertogenbosch

M 06 46 41 71 81
E info@itscooking.nl
www.itscooking.nl

Loodgietersbedrijf Schriemer

Animal Fresh Foods staat voor vers voedsel:
Hond/Kat : diepvries,kvv,BARF,snacks.
Reptielen/Kikker: levend,diepvries.

Uitgebreid assortiment. Zeer scherpe prijzen.
Kijk voor ons gehele assortiment op:

www.animalfreshfoods.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Musselstraat 70  5215 HH ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 073 - 85 149 67

Vrijwilligers veel succes!
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Make over
Dit keer staan een kitten en een voormalig verwilderde kat in de spotlight.  

Kitten Pipje
Al rochelend werd kitten Pipje bij het Dierentehuis 
binnengebracht. Ze was in de bosjes gevonden bij 
een supermarkt in de buurt. De vinders hebben 
geen moment getwijfeld en Pipje snel in een winkel-
mandje gelegd. Vervolgens zijn ze direct naar het 
Dierentehuis gegaan. Dit was maar goed ook, want 
kleine Pip was er slecht aan toe. De dierenarts heeft 
zich ontfermd over haar en haar de medische zorg 
gegeven die ze nodig had. Het bleek dat ze o.a. te 
maken had met een longworm.

Uiteindelijk is Pipje naar een pleeggezin gegaan 
waar ze met veel liefde en aandacht weer helemaal 
opgeknapt is. In september is ze geplaatst, samen 
met haar vriendje Doerak. Het gaat nu hartstikke 
goed met haar: 
We hebben Pip voor het eerst gezien op 6 september 
toen ze nog bij haar pleeggezin woonde. Een heerlijk 
lief en speels katje dat erg van kroelen houdt. Ze kon zelfs omgaan met de overwel-
digende aandacht van onze jongste (3 jaar). Ze was nog klein en een beetje mager 
maar had dan ook een zware tijd achter de rug. Meteen die dag besloten we dat we 
haar héél graag wilde adopteren samen met haar pleegbroer Doerak. Na een paar 
dagen in spanning te blijven of ze gezond was, hoorden we de donderdag erna dat ze 
gezond was en geënt en gechipt. Nu nog een weekje wachten. Donderdagmiddag 17 

september hebben we haar en haar broer opgehaald 
en kon het genieten beginnen. Eenmaal hier in huis 
had ze haar draai eigenlijk meteen gevonden. Even 
de boel verkennen en daarna het lekkerste plekje 
op de bank veroveren. Ze groeit hard en is heel erg 
speels. Samen met haar broer rent en vliegt ze door 
het huis. Ze stoeit, ze vangt beestjes, houdt van 
speeltjes en komt heel graag bij een van de dames 
des huize op schoot zitten.
’s Avonds laat hebben ze samen altijd een dol half 
uur. Je kunt ze dan bijna niet bijhouden zo sjezen ze 
door het huis… nog een paar weekjes binnen en dan 
mogen ze buiten hun energie kwijt gaan raken.
Vandaag is ze voor haar 2e entingen bij de dierenarts 
geweest. Ze is gezond en goed gegroeid. Het is een 
sierlijk, slank en speels dametje geworden.

Groetjes,
Fam Rijs
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Spikkel - van wilde kat naar knuffelkont
Dit is Spikkel, ze is een mooie dame 
van ongeveer 15 jaar oud. Op Oude-
jaarsdag 2014 is ze als verwilderde kat 
bij het Dierentehuis binnengekomen.  
Ze liet zich door niks of niemand 
benaderen. Omdat ze een wilde kat 
was heeft de dierenarts haar gesterili-
seerd en een stukje van haar linker oor 
afgeknipt. Dit wordt gedaan bij iedere 
wilde kat zodat iedereen weet dat 
desbetreffende kat al gesteriliseerd of 
gecastreerd is. 
Spikkel is dus al een dame op leeftijd 
en de vraag was daarom of ze zich nog 
zou redden in het wild.  Daarom is ze 

bij het Dierentehuis op het terrein uitgezet. Ze is toen buiten onder het afdakje bij 
het kattenpaviljoen gaan wonen. 

Langzaamaan begon ze uit zichzelf steeds 
meer toenadering te zoeken bij mensen 
die voorbij kwamen lopen en halverwege 
het voorjaar kon je haar zelfs voorzichtig 
aaien. 
Nu het kouder wordt heeft ze haar intrek 
genomen in een warm verblijf in het 
kattenpaviljoen, waar ze mag blijven 
totdat het weer warmer buiten wordt.  

Update: Inmiddels is Spikkel midden 
november geplaatst bij een hele leuke 
mevrouw die gelijk verliefd op Spikkel 
was geworden. Spikkel’s plaatsing is nog 
nèt voor het drukken van deze Dierbaar 
gebeurd.
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Column - Kattenpaviljoen 

Erik van der Putten is dierverzorger en vertelt over het wel en wee in zijn katten-
paviljoen.

Welzijnsbevordering door juiste huisvesting. 
Doordat het welzijn van katten in het Dierentehuis erg belangrijk is, is het goed om er 
bij stil te staan welke aspecten zorgen voor een goed welzijn bij deze dieren. Vanuit 
een kat gezien is huisvesting die bij het natuurlijke gedrag past erg belangrijk om zich 
goed te voelen.
Hieronder ga ik u meer vertellen over hoe we in het Dierentehuis met het inrichten 
van de kattenverblijven rekening houden met het welzijn van onze katten.

Eten en drinken
In de kattenverblijven geven we naast voerverrijking ook voer uit voerbakken. Dit doen 
we voor de katten die (nog) niets doen met deze manier van voeren. We proberen 
de waterbakken altijd zo ver mogelijk van de voerplekken af te houden. De reden 
hiervoor is terug te vinden in de evolutie van onze hedendaagse huiskat. In de natuur 
halen katten 65% van hun vochtvoorziening uit muizen (in brokken zit gemiddeld 
5% vocht). Hierdoor hebben katten dus door hun evolutie van miljoenen jaren aan 
muizen vangen en eten, na het eten een lage impuls om te drinken. Katten zijn eerder 
geneigd om te drinken wanneer ze waterplekken tegen komen op hun looproutes. Dit 
is de reden waarom het Dierentehuis in de verkoophokken deze plekken gebruikt om 
waterbakken neer te zetten. Katten kunnen zelfs te weinig vocht binnen krijgen door 
het naast elkaar zetten van water- en voerplekken.

Kattenbakken
Katten zijn erg propere dieren en daarom worden de kattenbakken minimaal een keer 
per dag leeggeschept en minimaal een keer per week met chloor schoongemaakt. De 
plek waar het Dierentehuis kattenbakken neerzet in een verblijf is zo ver mogelijk uit 
de buurt van drink- en eetplekken. Katten consumeren immers, net als mensen, liever 
niet in de buurt van het toilet. 

Verstopplekken
Doordat bange alsook dappere katten het prettig vinden om zichzelf te kunnen 
verstoppen, zijn de verkoophokken ingericht met meerdere verstopplekken waarin 
katten zich kunnen terugtrekken. Vooral voor de wat 
bangere katten geven deze plekken een groter gevoel 
van veiligheid, waardoor deze katten eerder geneigd zijn 
om iets van hun angst los te laten. Voor de individuele 
hokken heeft het Dierentehuis schuildozen gekregen van 
de Dierenbescherming. In deze dozen kunnen katten zich 
verstoppen en hierdoor voelen ze zich een stuk veiliger. 

Krabpalen en klimmeubels
Net als waterbakken worden krabpalen zo veel mogelijk op looproutes en naast 
ligplekken gezet. Dit zijn immers de plekken waar katten het liefst hun geur markeren. 
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Het is belangrijk dat die geuren goed verspreid worden en 
goed opvallen. Daarom probeert het Dierentehuis zo veel 
mogelijk krabplekken te maken die voor een deel hoger 
zijn dan de katten zelf.

Klimmeubels hebben vaak al mooie krabposten die naast 
ligplekken gemaakt zijn. Daarom worden deze niet vaak op 
looproutes gezet. Het is belangrijk voor katten om ergens 
op uit- en op neer te kunnen kijken. Dit is de reden dat 
klimmeubels zo veel mogelijk bij ramen geplaatst worden. 
Het is immers erg leuk voor katten om naar vogeltjes te 
kunnen kijken.

Reismandjes als lig- en verstopplekken
Katten moeten regelmatig in een reismandje even naar 
de dierenarts, en daarom gebruikt het Dierentehuis 
in de verkoophokken reismandjes als ligplekken. Dit 
zorgt ervoor dat katten de reismandjes sneller associ-
eren met een fijne en veilige plek, in plaats van een 
plek waarin ze stress ervaren. Dit vergroot de kans dat 
een kat gemakkelijker in een reismandje te krijgen is 
wanneer dit nodig is. 

3D inrichten
Voor katten is het belangrijk dat ze de hoogte in 
kunnen. Hoog zitten en uitkijk hebben geeft katten een 
veilig gevoel en een gevoel dat ze meer controle en 
overzicht hebben op hun omgeving. Om die reden zijn 
zowel de verkoophokken als de tijdelijke kleine hokken 3D ingericht. In de verkoop-
hokken heeft het Dierentehuis op hogere plekken ook lig- en verstopplekken gemaakt, 
zodat de katten zich hier extra veilig voelen.

De N+1 regel
Hoewel dit als laatste wordt benoemd, is dit niet minder belangrijk. Een kat ervaart 
stress wanneer zij geen controle heeft over haar situatie en wanneer zij niet kan 
kiezen. Hierdoor is het belangrijk dat een kat wel het gevoel van controle en keuze 
heeft. Het Dierentehuis probeert dit te creëren voor haar katten door de N+1 regel zo 
veel mogelijk toe te passen. 
De N+1 regel zegt dat katten minimaal (dus niet maximaal of optimaal) net zo veel 
kattenbenodigdheden nodig heeft, als het aantal katten dat in een verblijf leeft + 1. 
Dus wanneer er bijvoorbeeld in een kattenverblijf vier katten zitten, zal het Dieren-
tehuis (mits hiervoor in het hok voldoende ruimte is) minimaal vijf ligplekken, vijf 
verstopplekken, vijf krabplekken, vijf eetplekken  en vijf kattenbakken etc. voor die 
katten in het kattenverblijf neerzetten. 
Door bovenstaande maatregelen te hanteren, proberen we een optimaal verblijf in 
het Dierentehuis te creëren voor onze katten.
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Seniorenhuis ‘de Oude Kwispelaar’
Yvonne van Gorp is dierverzorger in ‘De Oude Kwispelaar’ en vertelt over het wel 
& wee van onze senioren

Het is een volle bak in Huize de 
Oude Kwispelaar en ’t is een 
komen en gaan van grote en kleine 
bewoners, met ieder hun eigen 
karakter en streken. Om plaats 
te kunnen bieden aan nieuwe 
honden die om wat voor reden 
dan ook op de wachtlijst staan 
is het belangrijk, maar ook heel 
fi jn voor hen, dat ze samen in een 
huiskamer kunnen wonen.   Als ze 
bij ons hun intrek nemen, krijgen 
ze eerst hun eigen kennel met eventueel hun eigen mand en dekentje van thuis om 
even te wennen. Op deze manier krijgen wij de gelegenheid om in te schatten met 
welke andere senior ze mogelijk samen zouden kunnen wonen. Echter, wij mensen 
kunnen dat wel leuk bedenken, het zijn toch de hondjes zelf die bepalen met wie het 
wel en met wie het niet klikt. 
Zo hadden wij een kamer met vijf leuke kleine, blije kwispelaartjes. Dit waren: Binky, 
Beauty, Speedy, Funny en Tommie. Toen kleine lieve Yannus, een Shi Tzu, met een 
groot ego binnen kwam, was het voor ons meteen duidelijk: die kan mooi bij die vijf 
wonen. Maar helaas, na verschillende pogingen werd al snel duidelijk dat de vijf niet 
gediend waren van zijn constante gesnuff el onder alle staartjes. Inmiddels hebben ze 
alle zes alweer een nieuw baasje! 

Voor wie helaas maar geen belangstelling is, zijn onze twee Beagles; Spikey en 
Uniqua. Dit is toch zo jammer! Ze wonen al veel te lang bij ons en ze verdienen het zo 
om een eigen baasje te hebben. Toen Spikey van 13 jaar bij ons kwam, mocht hij bij 
hoge uitzondering zijn veel jongere vriendin Uniqua van 8 jaar meebrengen. De Oude 
Kwispelaar is namelijk bedoeld voor honden die ouder zijn dan 10 jaar. 

Spikey is een rustig oudje die je iedere 
ochtend blij blaff end verwelkomt, even 
een aai over z’n koppie wil en verder – 
mits in rustig gezelschap – vredig in z’n 
mand ligt met het liefst een goed gevulde 
maag. 

Uniqua is heel anders. Zij is een kwieke 
tante die graag geknuff eld wordt en je 
bijna aanbiddend aankijkt met haar grote 
ogen. Ze heeft één stijve achterpoot die 
vroeger gebroken is geweest, maar ze 

Yvonne van Gorp is dierverzorger in ‘De Oude Kwispelaar’ en vertelt over het wel 
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& wee van onze senioren
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rent als een haas achter een balletje aan. Het enige vervelende is, dat ze uitvalt naar 
andere honden tijdens het wandelen. Ze hapt dan ook meteen naar iedereen die in 
haar buurt is. Om die reden hebben we Spikey bij haar weggehaald en mogen ze apart 
geplaatst worden. Spikey kan goed met andere rustige honden, maar voor Uniqua is 
het beter om als enige viervoeter een huis te mogen delen met een baasje. Wellicht 
krijgt deze het nog voor elkaar dat ze zich netjes gedraagt naar andere honden tijdens 
het uitlaten, volgens enkele van onze vrijwillige wandelaars is dat mogelijk!  Als vaste 
verzorgers doen Hanka en ik samen met de vrijwilligers er alles aan om het onze 
grijze snuitjes zo goed mogelijk naar de zin te maken en ze te verzorgen. Maar een 
schoon verblijf en een goed gevulde maag is lang niet genoeg, er moet ook geknuff eld 
en gespeeld worden, waar ze allemaal zo veel behoefte aan hebben. Ze moeten o.a. 
ook lekker geborsteld worden en oortjes moeten worden schoongemaakt. Daarom 
kunnen wij niet zonder vrijwilligers die ons ‘s ochtends helpen bij het uitlaten en 
schoonmaken. 
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Vet’s Facts
Frits Jansen is in 1982 afgestudeerd als dierenarts. Het Dierentehuis staat op 
diergeneeskundig gebied inmiddels alweer 30 jaar onder zijn hoede.

Longworm 

Wat is longworm? 
Longwormen zijn wormen die leven in de rechter 
hartkamer en bloedvaten naar de longen. De 
eitjes komen wel in de longen terecht en worden 
na ophoesten uitgescheiden via de ontlasting. 
Longworm komt voor bij honden (Angioatron-
gylus Vasorum) en katten ( Aelurostrongulus 
Abstrusus). De longworm komt in grote delen van 
Europa voor, waaronder ook in Nederland. 

Hoe wordt de worm overgebracht?
De longworm verspreidt zich via slakken. Honden en katten kunnen allebei besmet 
worden door direct contact met een besmette slak (eraan likken of opeten), of door 
indirect contact met een besmette. De hond of kat raakt dan besmet door het opeten 
van vogels, kikkers, knaagdieren en hagedissen die zelf eerder ee n besmette slak 
hebben gegeten. 

Symptomen
Wanneer een hond of kat een longworm infectie heeft opgelopen dan leidt dit tot 
milde symptomen. Deze varieren tussen o.a. : 
- Hoesten tijdens inspanning;
- Benauwdheid;
- Snelle ademhaling; 
- Groeiachterstand bij jonge dieren; 
- Verminderde weerstand; 
- Bloedingen (bijvoorbeeld onderhuids, in de neus of in de hersenen). 
Het is heel lastig om een longworminfectie te onderscheiden van bronchitis, nies-
ziekte, longtumoren of een hartworminfectie. 

Diagnose
De diagnose wordt gesteld op basis van 
de symptomen. Omdat de symptomen erg 
overeenkomen met symptomen van andere 
aandoeningen, is het heel moeilijk om de 
juiste diagnose te stellen. 
Daarom moet er bij een verdenking van 
een longworminfectie uitgebreid lichame-
lijk onderzoek gedaan worden. Zo moet er 
naar de ademhaling en het hart geluisterd 
worden. Daarnaast kan het bloed onder-

Frits Jansen is in 1982 afgestudeerd als dierenarts. Het Dierentehuis staat op 
diergeneeskundig gebied inmiddels alweer 30 jaar onder zijn hoede.
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zocht worden op afwijkingen zoals bijvoorbeeld een hoog calcium gehalte. De ontlas-
ting kan met behulp van de Baermann test onderzocht worden op de aanwezigheid 
van larven.

Behandeling en preventie
Longworm kan mogelijk op twee manieren behandeld worden: met een ontwor-
mingsmiddel dat Moxidectine (Advocate) bevat of met een ontwormingsmiddel dat 
Milbemycine oxine (Milbemax) bevat. Ook kunnen beide middelen ingezet worden ter 
preventie van een longworminfectie. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat dieren 
die vier keer per jaar ontwormd worden met Milbemax, of iedere vier weken met 
Advocate, 50% minder kans hebben op een longworminfectie.
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Succesverhaal – Tina 
Tina is als zwerver in de zomer van 2014 bij het 
Dierentehuis binnengekomen. Ze was de langstzit-
tende bewoner van het Dierentehuis, want het heeft 
eventjes geduurd voordat ze klaar was om geplaatst 
te worden. Afgelopen september is ze dan eindelijk 
geplaatst bij een hele leuke familie. 

Hallo allemaal,
Bij het Dierentehuis Den Bosch kennen jullie mij vast 
als Tina, maar mijn nieuwe huisgenootjes noemen mij 
Floki. Begin september hebben zij mij meegenomen, 
helemaal naar Rotterdam. Ik was eerst best bang, door 
al die nieuwe geluiden, geuren en objecten, maar ik 
ben inmiddels gelukkig gewend aan mijn nieuwe 
huisje. Ik verstop mezelf nu alleen nog achter het 
gordijn als er vreemdelingen in mijn huis komen. Of 
als mijn huisgenootjes (vooral de jongen) veel lawaai 
maken bij het stofzuigen of afwassen ofzo. 

Ik heb ook een vast plekje; het zachtste plekje op 
de bank. Soms gaat het meisje daar zitten als ik aan 
het eten ben, maar zodra ze opstaat neem ik mijn 
plekje weer terug. En als het lekker weer is en de 
deur open staat, zit ik graag op het balkon en tuur ik 
tussen de plantjes door terug naar binnen. 

Mijn nieuwe mensjes zijn heel braaf; ze verzorgen 
dagelijks mijn eten en drinken. Ik kruip gewoon op 
schoot als het tijd is voor een borstel- of knuffel-
beurt, of ik mauw naar ze om ze te vertellen dat 
het tijd is voor een aai. Ik ga nu ook steeds vaker op 
onderzoek uit; zo ontdekte ik laatst de slaapkamer, 
waar een heel groot zacht bed staat. Mijn huisge-
nootjes liggen daar wel eens op, en dan ga ik er 
lekker bij liggen…zo zacht en warm!

Nu is het inmiddels tijd voor een middaghapje en 
een dutje; wat heb ik het toch druk. Straks moet ik 
uitgerust zijn voor het knuffelen en borstelen.

Dag allemaal, slaap lekker!
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Succesverhaal – Yannus 
Yannus is met zijn twaalf jaar één van de ex-bewo-
ners van het seniorenhuis ‘De Oude Kwispelaar’. 
Eind augustus is hij naar zijn nieuwe huis gegaan, 
waar hij samen met mevrouw Eising woont. 

Lieve mensen van het asiel,
Ik ben heel blij om Janos (zo noem ik hem) te 
hebben. Hij is waaks als er iemand aan de deur belt 
en als ik zijn eten niet op de goede plek zet.
Hij heeft me een keer in de neus gebeten en tegen 
me gegromd, maar dan mopper ik op hem en dan 
doet hij dat niet meer.
Ik kan hem nu zelfs een kusje op zijn neus geven.
Mijn buurman en mijn broer zijn ook zo gek op hem. 

Bedankt voor Janos,

Groetjes,
Mevrouw Eising
 

Succesverhaal – Monty 
Eind oktober kwam Cindy Gokke met een door 
haar gevonden rode kater naar het Dierentehuis 
toe. Deze kater was al een tijdje bij haar in de 
buurt in Boxtel aan het rondzwerven. Bij het 
Dierentehuis is gecontroleerd of hij een chip 
heeft, en dit bleek gelukkig zo te zijn. 
Vanochtend was ik bij jullie met een gevonden 
kat. Deze bleek gechipt te zijn en was al 
lang vermist. Zijn naam is Monty en hij komt 
oorspronkelijk uit Veldhoven. Zodra ik in de auto 
zijn echte naam zei, ging zijn kopje omhoog. Hij 
heeft bij mij in de bijkeuken gezeten tot zijn 
baasjes hem kwamen ophalen later op de dag. 
Voorzichtig ging zijn vrouwtje naar hem toe. 
Hij was het echt, zijn baasjes waren zo blij! 
Hij is 1 jaar en 4 maanden geleden ontsnapt 
bij hun dochter in Sint Oedenrode. De dochter 
paste eventjes op Monty tijdens hun vakantie. 
Ze hebben echt overal naar hem gezocht. De 
baasjes zijn zelfs bij iemand geweest, die 
beweerde contact te hebben met dieren. 
Volgens deze persoon zou hij zijn overleden. 

Monty samen met zijn vindster (links) en zijn 
baasje (rechts)
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Ze hadden dus al zijn spulletjes weggedaan 
en hadden de hoop opgegeven.
Totdat daar het telefoontje kwam van het 
Dierentehuis, nadat ik me bij jullie had 
gemeld met de gevonden kat Monty. Meneer 
was ontzettend blij, Monty was van zijn 
vrouw en deze was nog blijer dan meneer.

Mevrouw pakte hem op en hij kroop 
helemaal in haar. Hij klauwde zich met zijn 
poten stevig vast en ging zo hard spinnen. 
Zo hard heb ik het nog nooit gehoord. Toen 
begon hij haar wang en oor te likken, dit 
was zo mooi om te zien.

In het reismandje gaan ging nu een stuk 
makkelijker. Monty ging naar huis en naar 
de dierenarts voor een controle. Dit was zo 
mooi om te zien. 

Vriendelijke groet Cindy Gokke

 Monty samen met zijn baasje. Eind goed, al goed
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Donatieknipcoupon

IBAN: NL91 INGB 0674729218 
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