
DIERENTEHUIS
´S-HERTOGENBOSCH E.O.

DIERENTEHUIS
´S-HERTOGENBOSCH E.O.

Contactblad voor allen die betrokken zijn bij het Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch e.o.
26e jaargang – nummer 2 –  Winter 2018 / 2019



 
   Honden&kattenpension/trimsalon 

 
2019 Volledig nieuw pension. 

• Groepskamers met uitloopweide. 
• Kleinere afdelingen.   
• Meer rust voor de honden. 
• Meer grotere speelweides. 
• Ruimer hokken. 
• Vloerverwarming. 
• Airco. 
• Ventilatie. 
• Volop daglicht. 

 
www.achterafhondenpension.nl 

trimsalon
exaltoexalto

Salland 24
5235NJ Den Bosch   
Tel. 06- 43848059 Lydia Exalto
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behandeling volgens afspraak Gediplomeerd trimster
www.trimsalonexalto.nl

Hondentrimsalon 

Spa Dogs
Rompertpark 83

52333RK
s-Hertogenbosch

fb pagina 
Spa Dogs-Hondentrimsalon

Al tien jaar een begrip
met traditionele Surinaamse gerechten.

Daviottenweg 40    •    5222 BH Den Bosch    •    073-622 2646
fawakafood@icloud.nl    •    www.fawakafood.nl

Hondenbezitters opgelet.!! 
Heeft u wel eens gedacht aan een hondendagverblijf? 
Uw hond geniet van een leuk dagje uit en is s ’avonds lekker moe en voldaan. 

 Goede omgang, met andere honden door middel van een professionele
socialisatie in een natuurlijke roedel.

 Betere prijs/kwaliteit verhouding met een veilige situatie vanwege
omheind privé bos met verwarmde binnenruimte.

 Beste service, uw hond hoeft niet meer alleen thuis te zijn en krijgt de
verzorging die hij specifiek nodig heeft.

Hondendagverblijf 

De beste Service voor uw hond. 
Geen vaste dagen, geen voorwaardes, Service met de hoofdletter S. 

Voor een complete dag slechts 13,- 

Info: 

Zie www.dogservice.nl 

of www.facebook.com/DogServiceDenBosch 

Email naar: info@dogservice.nl 

of bel/App: 06-54325478 
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5215 HT ś-Hertogenbosch

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

IBAN NL72 RABO 0121 9136 94
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:

Hans van Herpen
Diederik Mollinger 

Arie van Olst

Werkgebied:
‘s-Hertogenbosch, Vught, en Boxtel

Redactie Dierbaar:
Marie-Louise van Roestel

Wendy van der Togt

Foto omslag:
Liza de Graaf

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

T 073-6146070

Dierenbescherming
T 144, red een dier

Amivedi, voor het opgeven van vermiste en 
gevonden huisdieren

0900-2648334
denbosch@amivedi.com
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Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Cadex Afbouw
Hoogstraat 37

5261 TE Vught
tel.: 06-51429354

Ook wij steunen het Dierentehuis ‘s Hertogenbosch

 

 

 

Luchthavenweg 81   Unit 41 Eindhoven 
Telefoon: 073-7506625   ~   Fax: 073-7506627 

www.rescop.com  

FSS Security
Edelweisstraat 3, 5241 AH Rosmalen
T 073 - 644 02 73  / E info@fssbv.nl
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ALARMLIJN:  073 - 644 58 57  (24-uurs service)

Alarmopvolging

Winkel- & mobiele 
surveillance

Objectbeveiliging

Beveiliging van evenementen

Receptiediensten & 
special deliveries

Collectieve beveiligings-
projecten

Hondenbewaking

www.fssbv.nl

B & R Montage
* Centrale verwarmingen  CV installaties 

Waterbies 3, 5236 SP Den Bosch

Tel.: 06-53359073

Ook wij steunen het Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:
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Dierbare lezers
Is het u ook opgevallen? De oren van de pup op de omslag zijn nog in beweging! Dit 
schrandere, alerte jongedametje werd vastgebonden aan een boom gevonden… 
Zoiets gebeurt gelukkig bijna nooit meer en zeker zelden met puppy’s. Deze 
ukkepuk overkwam het dus toch. In november nog wel! Inmiddels lijkt het alsof ze 
het heerlijk vindt dat ze juist naar ons Dierentehuis is gebracht! We hebben haar 
Flair gedoopt. Flair vindt alles interessant, iedereen mag met haar spelen, zelfs 
als ze haar kluif vast heeft en het druk is bij ons op kantoor. Hadden alle dieren 
maar zo’n karakter…

Dat is natuur-
lijk niet zo, ook 
daarover leest u 
in deze Dierbaar. 
Veel honden en 
katten hebben 
hulp nodig bij het 
leren omgaan met 
mensen en andere 
dieren. Zo moest 
Apollo een muilkorf 
om zijn snuit leren 
verdragen. Dat 
vergde veel geduld 
van de mensen 
die hier met hem 
oefenden, maar 
inmiddels kan hij 
bij zijn nieuwe 

baas weer heerlijk wandelen en langs de fiets mee lopen! 
In de rubriek ‘Kattenpaviljoen’ leest u dat ook veel katten echt een gebruiksaan-
wijzing hebben. Als je die kent, kun je ver komen. Dat bewijst de ooit zo bange, 
verwaarloosde Sjors. Hij zit inmiddels een trotse kater te zijn in zijn nieuwe huis! En 
onze eigen kantinekat Joop, woont hier al ruim veertien jaar en kreeg ook een eigen 
pagina in dit blad.
 
Jammer genoeg hebben we niet alleen maar succesverhalen, toch hebben ze zeker de 
overhand in ons Dierentehuis. En daar maken we u graag deelgenoot van. Bijvoorbeeld 
in het stuk over De Oude Kwispelaar. Bovendien krijgt u van onze Dierenarts sneeuw-
tips en -adviezen voor uw eigen honden en katten. Zodat u samen met uw huisdier de 
winter nog beter kunt trotseren.

Kortom: u kunt als dierenvriend uw hart weer ophalen in deze Dierbaar! Namens alle 
medewerkers en vrijwilligers van Dierentehuis Den Bosch wens ik u veel leesplezier,

Marie-Louise van Roestel



Loodgietersbedrijf Schriemer

Mede mogelijk gemaakt door:

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

Vrijwilligers veel succes!

Café  ‘t Leeuwke

Dorpsstraat 9   tel:  073-5322806
5391 AS Nuland           06-54327455

Inwendig reinigen van ventilatie en luchtbehandelingssystemen
Renovatie luchtbehandelingskasten

Tel.: 073 - 6237666
www.gisbv.com

St. Josephstraat 6, 
5211NJ Den Bosch

Tel.: 06-27048311
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Van het bestuur
Over Keurmerken en herkenning

In het tweede weekend van november was ik te gast op het congres van de 
Stichting Dierenlot, samen met héééél veel andere vrijwilligers in de Dierensector. 
Dierenlot is een grote en succesvolle fondsenwerver in de Dierenwelzijnswereld. 
Ik neem mijn petje af voor wat ze hebben opgezet in 12,5 jaar tijd en voor de 
doelen die ze zichzelf stellen.

U kent ze misschien van de reclamespotjes op 
de radio. Of van de oranje container die op onze 
parkeerplaats staat. Want wij doen als Dierentehuis 
’s-Hertogenbosch al jarenlang mee met hun kledin-
ginzamelingsactie. U kunt in die container al het 
textiel en schoeisel doen dat u niet meer gebruikt, 
verpakt in plastic zakken. Een deel van de opbrengst 
komt ten goede aan ons Dierentehuis. 

Zwerfkatten
Terug naar het congres. Het was een leerzame bijeen-

komst en het was ook goed om nieuwe en bekende 
mensen te ontmoeten. Zo kwam ik onze vrienden of 
beter gezegd, vriendinnen, van de Stichting Zwerfkat 

Boxtel tegen. En ook de beheerder van het Asiel in Bruchem, onze gedragsdeskundige 
Marieke van der Burgt en haar collega Peter van Tinley. Maar ook nieuwe mensen 
zoals bestuurs- en directieleden van andere asielen in den lande. Verder waren er 
ook heel veel mensen die zich vrijwillig inzetten op de vele Dierenambulances. In de 
gesprekken die je voert en lezingen of discussiegroepen die je bezoekt, zijn er veel 
punten van herkenning. Opvallend is dat het probleem van de zwerfkatten op veel 
manieren aan de orde kwam.
Overal wordt 
overlast ervaren 
van zwerfkatten. 
De huiskat van 
nu is de poten-
tiele zwerfkat van 
morgen. Want als 
tamme poezen en 
katers niet geneu-
traliseerd worden, 
is de kans groot dat 
ze gaan zwerven 
en hun jonkies 
‘in het wild’ gaan 
grootbrengen. Een 
probleem blijft het 
bepalen van het 



DAMMERS TIMMERWERKEN

Bijsteren 32
5235 DL ’s-Hertogenbosch

Telefoon : 073 - 641 28 49
Mobiel : 065 - 200 01 23

Raymond 
Dammers

INSTALLATIETECHNIEK
Hoekkampstraat 27,5223 VC ‘s-Hertogenbosch

T: 073-6218431
E: info@ramaekersinstallatietechniek.nl
I:www.ramaekersinstallatietechniek.nl

vestiging Den Bosch: tel. (073) 6278000
vestiging Udenhout: tel. (013) 5229280
e-mail: info@abrex.nl

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

BMS
Business Mail Services

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

Kempenlandstraat 33 • 5262 GK  Vught
info@dierenartsenoisterwijk.nl

www.dierenartsenoisterwijk.nl

Dierenkliniek VughtDIERENKLINIEK VUGHT
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moment waarop zo’n dier dan gevangen moet worden. Het idee van TNR (vangen, 
castreren, terugplaatsen) werkt, maar het is lastig om de dieren goed terug te zetten 
en verplichte voederplaatsen in te richten. Bovendien is dit werk onderhevig aan een 
vergunning die door de provincie wordt afgegeven.
 
De sprekers en aanwezigen waren het er over eens dat de overheden hun verantwoor-
delijkheid moeten nemen en dit allereerst ook als hun probleem moeten erkennen. 
Dit onder meer omdat zwerfkatten en vooral de verwilderde katten een potentieel 
gevaar zijn voor de volksgezondheid. Denk daarbij aan het overbrengen van spoel-
wormen en toxoplasmose. Het aantal zwerfkatten in ons land wordt inmiddels geschat 
op een aantal tussen de driehonderdvijftigduizend en 1,2 miljoen!
Ons Dierentehuis en andere asielen herplaatsen alleen maar katten en kittens die 
zijn geneutraliseerd en gechipt. Zo proberen wij de verdere groei van zwerfkatten te 
stoppen en wellicht neerwaarts te bewegen. Wij herkennen en erkennen dat er iets 
moet gebeuren, in het belang van mens en dier!

Hoog-risico-honden
De hond is geen zwerver 
en jager meer zoals de 
kat. Toch lopen ook veel 
honden nog weg omdat 
ze op jacht zijn of omdat 
ze achter een loopse teef 
aan gaan. Honden die 
in 2013 of later geboren 
zijn, moeten verplicht 
gechipt worden. Dat helpt 
de organisaties die dieren 
opvangen om snel de 
eigenaar van de hond te 
vinden. Zodoende hoeft 
het dier niet onnodig lang 
in een asiel te zitten. 

We zien de afgelopen jaren dan ook een terugloop van het aantal honden dat we 
opvangen. Nu doet zich een ander probleem voor. Een aantal honden is wel gechipt, 
maar niet geregistreerd. En dat gebeurt juist vaak bij de zogenaamde ‘hoog-risico-
honden’, zoals bijvoorbeeld Staffords, waarvan we de eigenaar graag snel willen 
vinden. Helaas hadden we in oktober een vervelend bijtincident in ons Dierentehuis 
met zo’n hoog-risico-hond. Gelukkig is dat nog relatief goed afgelopen, maar het 
had een stuk slechter kunnen zijn. Dank alsnog aan de collega-vrijwilliger die zeer 
adequaat heeft gehandeld. De gewonde vrijwilliger stelde zich positief op en wilde 
snel weer beginnen, een echte doorzetter ! 
Ik begreep op het congres dat deze problematiek breed herkend en erkend is en 
dat daarvoor aangepaste wetgeving in de maak is. Maar ik las recentelijk ook dat 
de verantwoordelijke minister de problematiek herkent maar eerst nog (weer?) een 
studie wil laten doen…



Voor al uw binnen- en 
buitenschilderwerk!

JEKERSTRAAT 6, 5215 GT DEN BOSCH • T 073-614 83 31 / 06-504 68350

Uw specialist in de regio!

Maasdijk 7
5321 GP Hedel
Telefoon 06-23 93 59 35

B.D.V.
Bossche Dienst verlening

Voor al uw vastgoedonderhoud
DIERENARTSEN

Vanaf 1 juni zijn gefuseerd:
Dierenkliniek Hoekstra en 4-voeters Dierenkliniek

Adres:
Helvoirtseweg 181A 5263 EC Vught

Telefoonnummer: 073 - 7370297
www.vughtsepoort-dierenartsen.nl 
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Keurmerken
En dan kom ik op mijn laatste onderwerp: Keurmerken. Voor de definitie ervan heb 
ik Google geraadpleegd: 
Een Keurmerk is een compact, visueel kwaliteitsoordeel over een product of dienst, 
afkomstig van een betrouwbare bron. Je ziet (visueel) dus in één oogopslag (compact) 
dat het product / de dienst in orde is bevonden (kwaliteitsoordeel) door een onafhan-
kelijke, deskundige instantie (betrouwbare bron). 

Wist u dat er voor Dierenambulances twee Keurmerken bestaan? De organisaties 
die deze Keurmerken afgeven kunnen na veelvuldig overleg maar niet tot eenzelfde 
oordeel komen. Jammer, want het gaat immers om één ding: het welzijn van het dier. 
Kunnen persoonlijke gevoeligheden daar niet voor wijken? 
Opvangcentra zoals ons Dierentehuis hebben geen Keurmerk nodig. Dit omdat de 
opvang en verzorging bij wet is geregeld, namelijk in de ‘Wet Dieren en Besluit houders 
van Dieren’. Om die reden hoeven wij niet binnen het kader van een Keurmerk te 
vallen. Immers wat geregeld is, hoeft niet nog een keer te worden gedaan of te 
worden gecontroleerd. Toch bestaat er wel een Keurmerk voor Dierenopvang. Als je 
weet dat opvang en verzorging bij wet bepaald is, dan wordt dit Keurmerk tot een 
mooi schild aan de muur met bijbehorende bos bloemen. Maar draagt het iets bij tot 
de wettelijke plicht van de organisaties? Belangrijker lijkt mij of de genoemde wet wel 
voldoende wordt gehandhaafd.

Opvang van zwerfdieren is de verantwoordelijkheid van gemeenten. Sommige maken 
mooie beleidsplannen over Dierenwelzijn, zo is er ook in ’s-Hertogenbosch een mooie 
nota Dierenwelzijn opgesteld. Veel diersoorten worden daarin benoemd, tot de vissen 
in de openbare wateren aan toe. Maar - en dat kwam ook naar voren in de werk-
groepen op het congres - er zijn maar weinig gemeenten die hun wettelijke verant-
woordelijkheid zo serieus nemen dat de opvang van dieren over voldoende middelen 
beschikt om ten minste zelfs maar kostendekkend te zijn! 
Stichting Dierenlot verkoos dit jaar voor het eerst de meest 
Diervriendelijk gemeente. Tien gemeenten waren geno-
mineerd en Leeuwarden mocht met de eer gaan strijken. 
Tijd voor andere gemeenten om het waardeoordeel van de 
jury ter harte nemen. Dat de schoen ergens wringt wordt 
dan misschien duidelijk. Een Keurmerk Dierenopvang gaat 
hierbij niets oplossen. Het zou toch mooi zijn als Stichting 
Dierenlot juist de gemeente Den Bosch binnen enkele jaren 
tot Diervriendelijkste gemeente zou kunnen uitroepen!
Laat ik met deze mooie wensen eindigen en u verzekeren 
dat wij blijvend trachten ons Dierentehuis financieel gezond 
en zeer diervriendelijk te houden. Dit mede dankzij uw 
donaties en de (vrijwillige) inzet van velen. Dank u allen 
voor de steun, mede namens alle dieren die we opvangen 
en die steeds weer blij zijn om ons te zien!

Diederik Mollinger, voorzitter a.i./penningmeester
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De Oude Kwispelaar
Tussen april en november zijn er maar liefst 38 honden in De Oude Kwispelaar 
terecht gekomen. Dat is de naam van onze Seniorenopvang voor honden. Yvonne 
van Gorp is daar een van de twee vaste medewerkers. Zij blikt terug op een druk 
seizoen, met oog voor de eigen-aardigheden van elke hond die in ‘haar’ Paviljoen 
verbleef!

“Al die 38 honden kan ik hier natuurlijk niet aan bod laten komen, maar sommige 
sprongen er echt uit. Zo herinner ik me Blayca vooral vanwege haar aparte naam. Het 
was een Markiesje van 12 jaar en zij kon in juni al na zeven dagen geplaatst worden. 
Jammer genoeg kwam ze in november terug omdat haar nieuwe baasje ook niet 
meer voor haar kon zorgen. Maar nu konden we haar nog sneller plaatsen! Datzelfde 
overkwam Fedor, ook hij werd binnen twee dagen geplaatst! Dat is natuurlijk wel heel 
snel, vaak duurt het één tot drie weken. En voor een paar honden duurde het een 
heel stuk langer.” 

Dekens jatten
Zo woonde Chucky 4,5 maand bij ons voordat er 
iemand belangstelling toonde en hem een nieuw 
thuis bood. Hij was een supersterke mix tussen 
Herder en Stafford van 10 jaar. Typisch een geval 
van ruwe bolster, blanke pit. Elvis was juist een 
lieve, luie lobbes die alleen maar de hele dag in 
zijn mand lag te snurken. Negen van de tien keer 
wilde hij niet eens mee wandelen. Deze Old English 
Bull kwam er alleen uit om te eten én om de dekens 
te jatten van zijn vriend en kennelgenoot Tom. Die 
dekens legde hij dan in zijn eigen mand…
 
Vriend Tom was een mix Rottweiler en Bordercollie. 
Hij was een lekkere knuffel die wel graag wilde 
wandelen. Na twee maanden besloten we om Tom 
apart te plaatsen. Elvis snurkte gewoon nog twee 
maanden door en dacht ‘alleen voor beschuit kom 
ik eruit!’ voordat ook hij een nieuwe baas kreeg. Ik 
ben benieuwd hoe het nu met hem gaat!”

Valker en Morti, twee Huskeys, kwamen ook samen bij ons. Zij hebben een tijdje 
moeten wachten op een nieuw thuis. Hoe langer het duurde, hoe meer het tot vecht-
partijen kwam tussen die twee. Toen Morti gewond raakte, hebben we besloten om 
ze apart te zetten en ook apart te plaatsen. Morti werd na twee maanden geplaatst 
en Valker drie weken later.”

Niet alleen goed nieuws
Yvonne vertelt met enthousiasme over al haar seniorhonden. Maar er is natuurlijk 
niet alleen maar goed nieuws te brengen. “Het is altijd weer geweldig als een oudje 
toch weer een nieuw baasje krijgt, maar het is triest en verdrietig dat dat voor 
sommige hondjes niet is weggelegd. In april kwam Lady (een Lhasa Apso) van 11 
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jaar bij ons. Binnen enkele dagen bleek zij zo ziek was, dat het beter was om haar 
te laten inslapen. De 12-jarige Golden Retriever Daan kwam eind september vanuit 
Amsterdam, omdat hij geen trap meer op en af kom. Maar Daan kon sowieso bijna niet 
meer lopen. Hij vond het ook verschrikkelijk bij ons, hij blafte en hijgde de hele dag. 
Alleen op kantoor kwam hij een beetje tot rust. We waren bezig met eventueel een 
pleeggezin voor hem, maar dat mocht niet meer baten. 
Dan was er ook nog mijn grote vriend Ben. Hij was onze lieve Rottweiler van ongeveer 
8 à 9 jaar. Ben kwam als zwerver bij ons. Er werd vastgesteld dat hij slechte nieren 
had en een gezwel aan zijn teen. Die teen is geamputeerd, we hebben verschillende 
medicijnen geprobeerd, maar het haalde niets uit, zijn nierwaardes bleven slecht. 
 

Ondertussen merkte je niks aan 
Ben. Hij was altijd even vrolijk 
en blij als hij je zag, huppelde 
nog altijd achter een balletje aan 
en zat geduldig te wachten tot je 
eindelijk eens bij ‘m kwam zitten 
om te knuffelen. Zo ook die ene 
ochtend. Maar ’s middags ging 
het ineens mis. Uit onderzoek 
bleek dat Ben maar één nier had, 
die ook nog vol kanker zat. De 
dierenarts heeft hem meteen 
in laten slapen. We waren wel 

gewaarschuwd dat het zomaar afgelopen kon zijn met Ben, maar het kwam toch nog 
onverwacht. Een troost is dat hij niet lang heeft geleden!”

Verschrikkelijke sneeuwballetjes
Op het moment dat we 
deze Dierbaar schrijven 
heeft Yvonne nog vijf seni-
orhonden die graag een 
nieuw thuis willen. “Zo is er 
Labrador Udo van 15. Dat is 
een erg lieve en aanhanke-
lijke hond, echt het ideale 
maatje. Renzo is een leuke 
10-jarige Bordercollie die 
eigenlijk alleen maar achter 
een balletje aan wil rennen. 
Nigel is een 12-jarige Yorkie 
die hilarische geluidjes 
kan maken! En dan hebben 
we natuurlijk nog de twee 
verschrikkelijke sneeuwballetjes Loekie (10 jaar) en Teddy (11 jaar). Dat zijn Malte-
zertjes die mij vaak de slappe lach bezorgen!”, zo besluit Yvonne haar terugblik. In 
de tussentijd zijn deze honden vast al weer geplaatst. Maar als u een oudje nog een 
warm mandje wilt bieden, bent u natuurlijk van harte welkom!  
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Kattenpaviljoen
Signalen van stress en angst

In het Dierentehuis vinden wij het welzijn en de gezondheid van de dieren erg 
belangrijk. Vaak worden die als twee aparte zaken gezien, terwijl ze in werke-
lijkheid een grote overlap hebben. Want als een kat ziek is, dan tast dit automa-
tisch zijn welzijn aan. Ook wanneer een kat veel stress heeft, daalt zijn welzijn. 
Bovendien kunnen katten ziek worden van stress. Zo kunnen ze een slechter 
werkend immuunsysteem krijgen waardoor bijvoorbeeld niesziekte makkelijker 
kan toeslaan. Ook kan veel stress een blaasontsteking veroorzaken en daar kan 
de kat weer onzindelijk van worden.

Wij doen in het Dierentehuis dan ook ons best om een zo’n stressvrij mogelijke 
ervaring aan alle katten te bieden. Daarvoor moeten we ons eerst realiseren waar 
stress vandaan komt.  Dit heeft soms met ziekte te maken, maar vaak ook met de 
achtergrond die de katten hebben. Zo komt het veel voor dat een kat tijdens de 
kittentijd te snel bij de moeder is weggehaald. Maar we zien ook katten die niet goed 
geleerd hebben om met bepaalde prikkels om te gaan. Ze zijn dan niet gewend aan 
andere katten of aan de geluiden van een stofzuiger, van deuren die dicht slaan of 
van een radio. 
 
Signalen goed lezen
Voor het wennen aan zulke prikkels zijn de eerste 7 tot 8 weken in het leven van 
een kat cruciaal. Daarna leren kittens tussen de 7e en de 16e week nog een heleboel 
nieuwe dingen en ontwikkelen ze in die periode hun sociale gedrag. Ze leren bijvoor-
beeld het lezen en begrijpen van de lichaamstaal van andere kittens en van hun 
moeder. Spelen met elkaar is daarbij erg belangrijk, zo komen ze er onder meer 
achter dat ze niet te hard moeten krabben en bijten. 
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Bovendien leren ze spelenderwijs met frustratie om te gaan. Mist een kat deze 
periode bij zijn familie dan blijft hij de rest van zijn leven gevoeliger voor prikkels en 
stress. In dit geval kun je ook spreken van een laag emotioneel incasseringsvermogen 
omdat het kitten niet voldoende heeft leren omgaan met emoties als frustratie en de 
lichaamstaal van andere katten letterlijk niet heeft leren lezen.
In Nederland worden de meeste katten tussen de 8 en 10 weken bij hun moeder 
weggehaald en soms zelfs eerder! Daarom is het hebben van stress en een laag emoti-
oneel incasseringsvermogen een veel voorkomend probleem. Wij zijn ons hier in 
het Dierentehuis altijd bewust van en  proberen zoveel mogelijk rekening te houden 
met de angsten van katten die bij ons terecht komen*. Dit kunnen we alleen maar 
effectief doen door de stresssignalen die een kat geeft goed te lezen en ze in hun 
context te plaatsen. Hierdoor kunnen we zo veel mogelijk oorzaken van stress en 
angst wegnemen. We verhogen op die manier het welzijn van de kat en dat maakt het 
vinden van een nieuw baasje makkelijker!

Enkele signalen van stress zijn:
• Vergrote pupillen (ook overdag)
• Onrustig gedrag
• Veel miauwen
• Tongelen (tong snel naar buiten en binnen)
• Snel eten
• Haren op de rug omhoog en/of dikke staart
• Onzindelijkheid
• Overdreven aanhankelijk zijn
• Overgevoelig zijn voor prikkels
• Ziek zijn
• Overgewicht
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Enkele signalen van angst zijn: 
• Grote pupillen (ook overdag)
• Sluipen
• Vluchten
• Zich klein maken
• Zich veel verstoppen of in een hoekje gaan zitten
• Oren  (plat) naar achteren
• Snorharen naar achteren
• Overgevoelig zijn voor prikkels
• Staart tegen het lichaam aan
• Aangespannen spieren

Voor al deze signalen geldt dat hoe vaker, langer en meer je er ziet, hoe intenser de 
kat de stress of angst ervaart. Maar zoals gezegd liggen welzijn en gezondheid dicht 
bij elkaar. Veel van deze signalen kunnen ook duiden op pijn of ziekte. Maar liefst 50 
% van de katten die deze signalen afgeven, hebben (ook) een medisch probleem. Kunt 
u de oorzaak niet zelf achterhalen en houden de signalen aan, dan adviseren wij u om 
met uw kat naar uw dierenarts te gaan. Die zoekt dan samen met u naar de passende 
oplossing.

Erik van der Putten, dierenverzorger Kattenpaviljoen

* Bij ons in het Dierentehuis laten we de kittens ook vanaf 10 weken bij de moeder-
poes weg gaan, terwijl we dat niet de meest ideale leeftijd vinden. De belangrijkste 
reden daarvoor is dat bijna al onze kittens liefdevol groot gebracht worden in pleeg-
gezinnen. In het voorjaar en de zomer worden we ieder jaar opnieuw overstelpt met 
kittens. Als we die langer dan 10 weken bij de moeder laten, kunnen we het aantal 
niet aan. We zijn daarom altijd op zoek naar meer pleeggezinnen! 
Hebt u belangstelling? Elders in deze Dierbaar vindt u een oproep.

Slaapkop?
We weten allemaal dat katten wel een 
heel groot deel van hun leven verslapen. 
Maar wist u dat honden eigenlijk net 
zoveel slapen? Per dag komen zowel 
katten als honden gemiddeld aan zestien 
uur slaap per etmaal!

De reden waarom dat niet zo opvalt? Katten 
slapen overdag heel veel en zijn ’s nachts 
vaak actief. En dat zien we niet omdat wij 
dan … slapen…!
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Onze Kantinedame Joop
In deze Dierbaar een stukje over een van onze meest beroemde, beruchte en 
geliefde inwoonsters. En dan gaat het uiteraard over onze lieve Joop. Joop is 
lang, lang geleden als kitten hier binnen gekomen en geplaatst bij een gezin. 
Maar helaas bleek zij onhandelbaar en kwam zij na een tijdje terug.

Ook in ons Dierentehuis 
kon niemand iets met haar 
doen. Zij zat bokkend en 
mopperend in een verblijf 
en had het duidelijk niet 
naar haar zin. Daarom is 
toen besloten dat het voor 
haar beter zou zijn als zij de 
rest van haar leventje een 
terreinkat zou worden bij 
ons en voor ons op muizen-
jacht zou gaan. Op een 
mooie zonnige dag werd 
Joop dan ook op het terrein 
losgelaten. Maar op muizen 
jagen was helemaal niet wat 

deze dame wilde en al snel vond zij dus haar weg naar de kantine. Vanaf dat moment 
was Joop thuis!

Koesteren en verwennen
Veertien jaar woont zij daar 
nu al. En zij runde de kantine 
jarenlang met ijzeren vuist. 
Niet aaien anders kreeg 
je een knal, niet optillen 
anders kreeg je een knal, 
op tijd eten anders kreeg je 
een knal. En arme dierenarts 
Frits, wat zag hij er tegen 
op als het entingstijd was 
voor Joop. Maar Joop had 
het naar haar zin, hield alles 
in de gaten en bracht soms 
zelfs een bezoekje aan de 
medewerkers op kantoor.

Een aantal jaar geleden kwamen heel toevallig haar oude eigenaren bij ons een kitten 
adopteren en wat waren zij blij verrast dat Joop nog steeds bij ons was. Met tranen 
in hun ogen hebben zij bij Joop in de kantine gestaan. De man van het gezin was er 
die keer niet bij. Hij is daarna zelfs een keer apart langs geweest om Joop met eigen 
ogen te zien en ook zijn ogen bleven niet droog…
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Ondertussen heeft onze Joop de geweldige 
leeftijd van 21 jaar behaald. Haar ijzeren vuist 
is een heel eind weg. Ze geniet nu van aandacht 
en zelfs aaien vindt ze fijn! Haar gezond-
heid gaat achteruit en we weten allemaal dat 
ook zij niet het eeuwige leven heeft. Daarom 
moeten we nu het nog kan maar enorm van haar 
genieten. Ik denk dat een ieder van ons wel een 
mooi verhaal over deze markante dame heeft. 

Wij koesteren Joop nu het nog kan en verwennen 
haar elke dag. Onze Grand Dame verdient niet 
minder dan dat.

Wendy van der Togt, dierenverzorger

Baasje gezocht
Als Dierentehuis zijn we altijd op zoek naar nieuwe baasjes voor honden en 
katten in alle soorten en maten. Gelukkig plaatsen we de meeste dieren heel snel. 
Daarom is het slim om regelmatig op onze site te kijken als u op zoek bent naar 
een nieuw huisdier. 

Op www.dierentehuisden-
bosch.nl ziet u altijd de 
laatste stand van zaken. 
Behalve dan dat er zich nét 
tussen het bekijken van de 
website en uw bezoekje aan 
ons Dierentehuis een ander 
nieuw baasje gemeld kan 
hebben. 

Daarom adviseren we u om 
altijd even te bellen als u 
speciaal voor één dier naar 
ons toe komt: 073 – 6412417.
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Hondenweer en katte(n)belletjes
Laura Quist is werkzaam als dierverzorger bij het Dierentehuis. Naast honden is 
taal ‘zeg maar echt haar ding’. In deze Dierbaar neemt zij twee diergerelateerde 
woorden onder de loep.

Hondenweer
In de herfst, de winter en het voorjaar krijgen we nog al eens te maken met honden-
weer. Waarom noemen we heel slecht weer eigenlijk hondenweer en waar komt dit 
woord vandaan? Persoonlijk dacht ik dat we heel slecht weer hondenweer noemen, 
omdat je in zulk weer bijna alleen nog maar honden buiten ziet lopen. Zij zullen 
immers - weer of geen weer - uitgelaten moeten worden. Mijn zoektocht op internet 
heeft deze interpretatie echter onderuitgehaald. 

Letterlijk werd er volgens Het Genootschap Onze Taal met hondenweer (of hondeweer) 
bedoeld: ‘zulk slecht weer dat je zelfs een hond naar binnen zou halen’. Dit zal uit een 
tijd komen waarin honden nog voornamelijk functioneel werden ingezet, bijvoorbeeld 
als waakhond. 

Er was echter nog een verklaring voor de herkomst van dit woord te vinden: hondeweer 
zou een verbastering zijn van ‘onte weer’. Ont staat voor ‘slecht, smerig’.  Het woord 
‘onte weer’ werd volgens deze verklaring door het volk vervormd tot hondeweer. Het 
Genootschap Onze Taal vindt deze tweede verklaring echter niet plausibel, omdat 
het Duits het woord Hundewetter en het Frans de uitdrukking temps de chien kennen, 
waarmee onze buurtalen ook een relatie leggen tussen de hond en slecht weer.

Katte(n)belletje
En dan dat katte(n)belletje. Is dit nou een belletje om de nek van een kat, een kort 
briefje of allebei? Misschien is kattenbelletje sinds 1995 gewoon de nieuwe spelling 
van kattebelletje, aangezien toen nieuwe regels voor de ‘tussen-n’ zijn geïntrodu-
ceerd? Mispoes! 

Waar kattenbelletje inderdaad het belletje van een kat 
betreft, heeft kattebelletje niks te maken met een kat: 
dit woord kun je beschouwen als een verbastering van 
het Italiaanse woord (s)cartabello, dat ‘boekje, register’ 
betekent. Kattebelletje is geen samengesteld woord en 
de ‘tussen-n’ regel is hier dus niet op van toepassing!

Wilt u graag een (spreek)woord, uitdrukking of gezegde 
over een hond of kat nader verklaard krijgen in onze 
volgende Dierbaar, laat het ons weten via info@dieren-
tehuisdenbosch.nl. 

Geraadpleegde bronnen:
onzetaal.nl/taaladvies
taaladvies.net
etymologiebank.nl
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Make over - vervolg
In de vorige Dierbaar las u over de in een container gevonden Kater Sjors. Wij 
spraken toen de hoop uit dat hij bij een leuke baas geplaatst kon worden en dat 
is gelukt!

Sjors werd in maart ziek, verwilderd en angstig bij ons gebracht. Bovendien zat deze 
jongeman helemaal onder de klitten! Het was wel duidelijk dat het zelfstandig rond-
zwerven hem geen goed had gedaan.

Gelukkig knapte hij 
goed op van alle 
aandacht die hij in het 
Dierentehuis kreeg. Hij 
was niet gewend aan 
contact met mensen 
en onze kattenmensen 
zijn dan ook flink bezig 
geweest met zijn soci-
alisatie. Toen deze mix 
Noorse boskat klaar 
was om geadopteerd 
te worden, vond hij het 
inmiddels heerlijk om 
te knuffelen en kwam 
hij soms zelfs op schoot. 

Zijn nieuwe bazin laat ons weten dat het ook in zijn nieuwe huis goed met hem gaat, 
al heeft hij wel last gehad van niesziekte. Hij is steeds nieuwsgieriger en speelser en 
hij zit graag naar buiten te kijken. Kort samengevat: “Het is een schat van een kat 
met een eigenzinnig karakter.”
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Even voorstellen
Cees helpt met veel plezier 
Ik ben Cees Hendriks, 63 jaar en geboren en getogen in den Bosch. Na ruim 40 
jaar te hebben gewerkt, waarvan de laatste 30 jaar bij de technische dienst van 
de Roomboterfabriek van Friesland Campina in den Bosch, ben ik in juni 2017 met 
prepensioen gegaan.

Om de vrije tijd op te vullen heb ik voldoende 
hobby’s. Ik ben een echte ‘doe het zelver’ 
en probeer zoveel mogelijk de verande-
ringen en het onderhoud aan mijn huis zelf 
te doen. Verder ben ik gek op sleutelen aan 
auto’s, het repareren van computers en bouw 
ik af en toe gewone fietsen om tot elektri-
sche fiets. Ook ga ik met mijn vrouw Monique 
vaak een weekendje weg. Vooral Limburg 
en de Belgische kust zijn geliefde bestem-
mingen waar wij regelmatig te vinden zijn. 
Heerlijk fietsen, genieten van de gezellige 
kroegjes, lekkere gerechten en de gemoede-
lijke mensen.

Ondanks al deze hobby’s bleef er toch nog te veel vrije tijd over. Als grote dieren-
vriend, zou ik graag zelf een hondje willen. Maar omdat wij  vaak een aantal dagen 
weg gaan en mijn vrouw ook vaak van huis is vanwege vrijwilligerswerk, is dat niet 
handig. Van een kennis  kreeg ik de tip dat er nog vrijwilligers nodig waren bij het 
Dierentehuis. Dat leek me wel iets voor mij; op die manier zou ik toch lekker met een 
hond kunnen gaan wandelen en leer ik ook eens wat andere mensen kennen.
Na een positief sollicitatiegesprek bij Door, kon ik een paar dagen later op 26 oktober 
2017 al beginnen. Op de dinsdagochtend en donderdagmiddag help ik met veel plezier 
mee met het schoonmaken van de kennels en het uitlaten van de vele honden. Soms 
is het even slikken als je afscheid moet nemen van een favoriete hond die naar een 
nieuw baasje gaat (zoals Lola op de 
bijgevoegde selfie), maar natuur-
lijk is het voor de hond zelf beter 
en er komt altijd weer een nieuwe 
favoriet. 

Mogelijk kan ik in de toekomst mijn 
kennis en ervaring ook gebruiken 
bij onderhoudswerkzaamheden 
aan de kennels of het terrein van 
het Dierentehuis. Dit uiteraard in 
overleg of samen met de huidige 
klusjesman Jan.
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Even voorstellen
Hennie: “Je krijgt er zoveel liefde van!”
Ooit moest Hennie Boumans bakjes neerzetten om de regendruppels in de katten-
verblijven op te vangen. Gelukkig was dat op de vorige locatie. Maar het geeft 
wel aan dat ze al heel erg lang vrijwilliger is. Dit jaar vierde ze haar 20-jarig 
jubileum en werd ze in de bloemetjes gezet!

“Het vrijwilligerswerk voor het 
Dierentehuis geeft me na al 
die jaren nog steeds heel veel 
voldoening”, vertelt ze. “Maar 
ik ben nu zeventig en ik moet 
toch echt wel gaan afbouwen. 
Vroeger liep ik ook nog Collectes 
en deed ik Nazorg, maar nu hou 
ik het bij de Verzorging in het 
Kattenpaviljoen en de Pleegzorg 
van moederpoes en kittens.”
Hennie vond het heel jammer 
dat ze als kind thuis geen huis-
dieren mocht hebben. Maar het 
gemis van toen heeft ze in de 

rest van haar leven ruimschoots goed gemaakt. “Op een zeker moment hadden we 
hier in huis 14 katten... Maar je weet hoe dat gaat, dan komt er weer een kat binnen 
in het Dierentehuis die niet makkelijk te plaatsen is en dan neem je die toch ook weer 
mee naar huis.” 
Haar man vond het eerst helemaal niks al die dieren, maar hij is inmiddels net zo’n 
kattenfreak als zij. Sinds hij met pensioen is, helpt hij Hennie zelfs bij het verzorgen van 
de dieren. “Nu hebben we nog maar 5 katten van onszelf, waarvan eentje met een paar 
handicaps. Daarnaast hebben we een cavia en konijnen en vissen. En in het voorjaar 
vangen we hier ook weer moederpoezen op die via het Dierentehuis bij ons komen.”

Het liefst vangt Hennie zwangere 
poezen op. “Dat vind ik wel zo mooi, 
zo’n bevalling! Ik probeer er altijd 
bij te zijn. Als de kittens geboren 
zijn, is het natuurlijk pas echt druk 
bij ons. Het is veel werk, maar je 
krijgt er ook zo veel liefde voor 
terug! En na 10 weken mogen de 
kleintjes alweer geplaatst worden. 
Dan komen de mensen vaak diverse 
keren kijken voordat ze een kitten 
mee naar huis nemen. Veel van hen houden mij daarna per mail op de hoogte. Soms 
krijg ik tot twee jaar nadien nog foto’s van mensen die via mij een kitten geadopteerd 
hebben. Daar geniet ik van!” 
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Succesverhaal - Apollo
Apollo heeft zijn plek gevonden! We zijn allemaal heel blij voor deze mooie Staf-
fordman van vier jaar die als zwerver bij ons kwam. Al snel vond hij een nieuwe 
baas. Daar ging het eigenlijk heel erg goed. Hij luisterde prima en was een lieverd 
in huis. Ook buiten aan de lijn ging het allemaal prima. Maar het ging jammer 
genoeg mis toen Apollo los liep. Hij kon absoluut niet overweg met andere honden 
en reageerde daar zelfs heel agressief op. Daarom is hij destijds toch terug 
gebracht.

Wij hebben hem uitgebreid laten testen door een gedragsdeskundige en we hebben 
samen met haar een plan van aanpak voor Apollo gemaakt. Daarin werd onder meer 
duidelijk dat hij altijd uitgelaten moest worden met een muilkorf. 

Mooi resultaat
Dat werd nog een avontuur op zich. Apollo had namelijk helemaal geen zin in een 
muilkorf. Op een zeker moment werd de oplossing gevonden: Er stond al iemand 
klaar met de fiets, Apollo kreeg de muilkorf en de riem om en werd direct aan de 
fietser meegegeven. Terwijl hij naast de fiets rende, had hij geen tijd om zich van de 
muilkorf te ontdoen. 

En zo ontstond het mooie resultaat: Apollo ging het verband leggen tussen lekker 
wandelen of fietsen en de muilkorf! En met de muilkorf om reageerde hij ook totaal 
niet naar andere honden. Hij liep netjes aan de lijn mee en was dan goed gefocust op 
zijn baas en de wandeling. Verder was Apollo erg makkelijk. Lief naar alles en iedereen, 
wilde het liefst de hele dag knuffels en aandacht. Wij wisten dan ook zeker dat degene 
die Apollo als huisgenoot zou krijgen, echt een maatje voor het leven in huis haalde.

We hebben gezocht naar een lieve maar consequente baas die garant staat voor de 
zorg die Apollo nodig heeft. En die hebben we gevonden! Zijn nieuwe baas is zelfs al 
een paar keer met hem bij het Dierentehuis geweest om te laten zien hoe goed het 
met hem gaat. En het allermooiste is dan natuurlijk dat Apollo na zijn bezoek weer 
vrolijk met zijn nieuwe baas naar zijn nieuwe huis gaat!
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Gezocht: Pleeggezinnen voor katten
In het voorjaar komt het kittenseizoen er weer aan. In het Dierentehuis krijgen 
wij elk jaar opnieuw een groot aantal kittens binnen, met of zonder moederpoes. 
De zorg voor deze dieren is erg intensief. Wij willen de kittens een goede basis 
bieden om op te groeien tot een sociale volwassen kat. Dat gaat veel beter in een 
echt gezin dan bij ons in het Kattenpaviljoen. Daarom maken we graag gebruik 
van pleegouders die intensieve zorg kunnen bieden en die daarmee de kittens een 
goede start in het leven kunnen geven.

Pleegouder worden?
Als pleegouder bent u verantwoordelijk voor de verzorging, maar ook voor de sociali-
satie van de kittens. Dit betekent dat de kittens spelenderwijs met mensen en huise-
lijke geluiden leren omgaan. De kittens blijven bij de pleegouders tot de dierenarts ze 
vrijgeeft voor plaatsing. Gedurende deze tijd krijgt u als pleegouder natuurlijk onder-
steuning door het Dierentehuis. Onze dierenarts onderzoekt de kittens regelmatig en 
de coördinator begeleidt de pleeggezinnen bij de opvang van de kittens.

Voorwaarden
Wilt u komend voorjaar kittens een goede start geven en als pleegouder de zorg voor 
een nest kittens dragen? Dan dient u wel aan een aantal voorwaarden voldoen:
• U bent minimaal halve dagen thuis;
• Als u kinderen heeft, zijn deze minimaal 8 jaar oud;
• U woont in ‘s-Hertogenbosch of directe omgeving;
• Als u zelf katten heeft, moeten de kittens in een aparte kamer kunnen. Ook zijn 

uw huisdieren gevaccineerd;
• U beschikt over een eigen auto en bent bereid om de dierenarts bij op het Dieren-

tehuis te bezoeken.
• Heeft u nog vragen of wilt u pleegouder worden? Bel voor meer informatie naar 

het Dierentehuis: 073-6412417 en vraag naar onze coördinator of stuur een e-mail 
naar info@dierentehuisdenbosch.nl.
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Nieuws en nieuwtjes
Jolanda en Luuk
Op 28 juni is Luuk geboren, de 
tweede zoon van onze Beheerder 
Jolanda en haar man Bart. Luuk 
groeit goed en voorspoedig en heeft 
zelfs kaarten en cadeautjes gekregen 
van donateurs van ons Dierente-
huis. Hij en zijn moeder bedanken 
iedereen van harte!

Dierenmiddagen
Op de middagen van 3 en 4 oktober 
zijn onze deuren open gegaan voor 
iedereen. Bij ons in het Dierente-
huis is het elke dag Dierendag en 
dat wilden we graag eens laten 
zien. Gelukkig kwamen er best veel 
bezoekers en werden het gezellige 
en informatieve middagen.

De kinderen 
verkenden het 
Dierentehuis via 
een speurtocht en 
maakten dierenmas-
kers in de knutsel-
hoek. Het grabbelen 
in de grabbelton 
was ook een feest. 
Natuurlijk konden ze 
ook mee lopen met 
een van de rondlei-
dingen. En ze bleken 
erg betrokken bij 
het wel en wee van 
de dieren. Er waren 

zelfs kinderen die op het uitrenveld hebben gestaan met de hondjes. Een BSO die 
op woensdag al met een hele groep kinderen kwam, vond het zo leuk dat ze op 
donderdag met een andere groep op bezoek kwamen! 
 
Kinderen en volwassenen konden verder een bezoekje brengen aan pleegmoeders die 
alles konden vertellen over het grootbrengen van kittens. De bus van het Dierente-
huis stond ook op het terrein en chauffeur Romano vertelde over wat hij zoal tegen 
komt in zijn werk.  Geen grootschalige open dag dus, maar al met al waren het leuke, 
gemoedelijke en gezellige middagen die voor herhaling vatbaar zijn!
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Muzikale BBQ en afscheid
Op 26 augustus was er weer een BBQ op het parkeerterrein van het Dierentehuis om 
alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Het was als vanouds lekker en gezellig, 
ondanks dat het af en toe een beetje regende. 
De aanwezigen werden ‘getrakteerd’ op lekker eten, maar ook op het Karaoke-gezang 
van medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden! Bovendien waren er maar liefst 11 
vrijwilligers die een jubileum vierden. Zeven vrijwilligers vierden hun 5-jarig, drie hun 
10-jarig en ééntje zelfs haar 20-jarig jubileum. Natuurlijk werden alle jubilarissen in 
de bloemetjes gezet. Over Hennie Bouwman die zich al twintig jaar vrijwillig inzet 
voor ons Dierentehuis leest u meer in de rubriek ‘Even voorstellen’.

Tijdens de BBQ hebben 
we afscheid genomen van 
Yentl die drie jaar bij ons 
gewerkt heeft als Coördi-
nator ‘kantoor’. Zij werd 
spontaan toegezongen 
door haar collega-vaste 
medewerkers! Eén van 
de vaste taken die Yentl 
de afgelopen jaren zich 
nam, was het verzorgen 
van dit blad, de Dierbaar. 
Yentl: mede namens alle 
lezers bedankt!

 

Tijdens de bbq vond gelukkig 
niemand een hond in de pot…’
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Sponsorbedankjes
Graag willen we iedereen bedanken die ons en onze dieren de afgelopen maanden 
heeft gesteund. Vele dierenliefhebbers hebben ons weer door het kittenseizoen 
en de lange, zwoele zomermaanden geholpen en ons helpen voorbereiden op 
koudere dagen op allerlei manieren en met diverse middelen, variërend van 
financiële donaties, voer en speeltjes tot handdoeken en dekens. Daarnaast 
willen we onderstaande personen en sponsoren extra bedanken voor hun bijzon-
dere bijdrage.

Mooie schenking
Op 4 oktober, Dierendag, werd 
het Dierentehuis verblijd met een 
mooie schenking van maar liefst 
2.825,68 euro! Dit enorme bedrag 
kwam van de Rabobank, vanuit 
de Clubkas Campagne. Dankzij de 
676 stemmen die op het Dieren-
tehuis zijn uitgebracht is het 
bedrag zo hoog geworden. Heel 
hartelijk dank hiervoor. De dieren 
en medewerkers zijn heel erg blij 
met deze schenking!

Dat wordt smullen! 
Een familie die graag anoniem wil 
blijven, heeft in augustus weer heel 
veel (dieet-)voer voor de dieren 
ingekocht. 
Onze wachtruimte stond er helemaal 
vol mee. Dat betekent dat een heleboel 
kittens, katten en honden met veel 
smaak konden smullen de afgelopen 
maanden!

Armbandjes voor de dieren
Jet en Annabel kwamen in de zomer 
samen naar het Dierentehuis om geld 
te brengen. Ze hebben armbandjes 
verkocht en daarmee maar liefst 9 euro 
50 verdiend voor de dieren! Ze werden 
direct bedankt door Sam, een van de 
seniorhonden.
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Dierbare kaartjes en goodies!
Groothandel (o.a. wenskaarten) De Groot 
Design BV te Schagen heeft ons prachtige 
en dierbare kaarten cadeau gedaan. 
\Dit mooie familiebedrijf heeft een hart 
voor dieren want we hebben, naast de 
mooie kaarten, ook nog eens  handige 
goodies toegestuurd gekregen. 
Wij willen deze lieve familie De Groot, 
met name Esther, hartelijk bedanken 
voor dit mooie gebaar!
 

Zomers cadeau
Van een anonieme gever hebben we 
hele "coole" spullen gekregen voor onze 
honden. Speciaal voor de hete dagen!

Zijden ondergoed?
Normaal gesproken hebben we het in de Dierbaar niet over ons 
ondergoed. Nu hebben we een goede reden want we hebben van 
Lush weer een heleboel cosmeticaproducten gekregen voor onze 
medewerkers en vrijwilligers. Iedereen mocht zelf wat leuke 
dingen uitzoeken en tussen alle verrassende spulletjes bevond 
zich ook ‘Silky Underwear’! 

Alle producten van Lush zijn vers en met de hand gemaakt en ze 
worden niet op dieren getest. Daar staan wij natuurlijk helemaal 
achter. Dus als u denkt ‘Wat ruiken ze lekker op dat Dierente-
huis’, dan weet u nu hoe dat komt .

Een lieve mevrouw
Begin november kregen we al ons eerste 
Kerstpakket. Dat kwam van een lieve 
mevrouw die hier in maart 2016 de 15-jarige 
poedel Igor adopteerde. Mevrouw schreef 
dat Igor inmiddels was overleden en dat ze 
hem nog steeds mist. En dat snappen wij 
heel goed! In het Kerstpakket zaten nog wat 
extra cadeautjes. 
Onder andere bonbons voor de medewer-
kers, maar die waren al op voordat deze foto 
gemaakt werd…
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Schone vaat!
Met zoveel medewerkers, is er ook altijd veel af te wassen. Gelukkig hadden we een 
oude vertrouwde vaatwasser die ons veel werk uit handen nam. Totdat ze ter ziele ging… 
Vrijwilliger Cees Hendriks heeft van alles geprobeerd om haar nog te reanimeren, maar 
dat mocht niet meer baten. 
Wat Cees toen deed, was 
nog nooit eerder vertoond: 
hij kocht en doneerde een 
nieuwe vaatwasser! En daar 
zijn we superblij mee!
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Tips van de Dierenarts
IJspret en winterongemakken

Frits Jansen is Dierenarts sinds 1982. Al meer dan 30 jaar werkt hij niet alleen in 
zijn eigen praktijk, maar ook voor het Dierentehuis.

Voorkomen of genezen?
“Elke winter krijgen we weer dieren op het spreekuur met problemen die te 
voorkomen zijn”, vertelt Frits. “We zien honden die onderkoeld zijn of hun spieren 
verrekt hebben op glad ijs, katten en honden die Antivries gedronken hebben en zelfs 
honden met bevroren oren.” 
“Het makkelijkst is natuurlijk om er voor te zorgen dat je de Antivriesvloeistof voor de 
auto buiten het bereik van dieren (en trouwens ook kinderen!) bewaart. Veel mensen 
hebben de fles in de schuur, de garage of achter in de auto liggen. Dat zijn plaatsen 
waar de dieren er vaak toch bij kunnen. Antivries is heel zoet, vandaar dat ze het zo 
lekker vinden. Maar het is ook erg giftig, ze kunnen er zelfs dood van gaan. Heeft je 
huisdier toch Antivries binnen gekregen, ga dan zo snel mogelijk naar je Dierenarts.
De andere winterproblemen komen vooral bij honden voor, bijvoorbeeld zoutver-
giftiging. Op de koudste dagen wordt veel zout (pekel) gestrooid om gladheid te 
voorkomen. Dat zout kan aan de hondenpootjes blijven plakken. Als de hond zich 
daarna schoon likt, kan hij er erg ziek van worden. Merk je dat je hond gaat braken, 
diarree krijgt of zelfs neurologische klachten, ga er dan mee naar je Dierenarts. 
Overlast van pekel is te voorkomen door de poten van de hond in te smeren met 
vaseline voordat je gaat wandelen. Dan blijft ook de sneeuw minder plakken aan de 
poten. Honden die veel haren rondom hun poten hebben, doe je een plezier door die 
haren korter te knippen. Want aan lange haren blijft sneeuw heel makkelijk plakken. 
Voordat je het weet zijn het sneeuwklompjes en dat is niet prettig lopen. Zitten ze 
toch aan de poten? Knijp ze dan kapot of laat ze smelten in plaats van ze eraf te 
trekken.”

IJspret?
“Bovenstaande adviezen gelden 
voor het gewone uitlaten van de 
hond. Maar er zijn ook honden 
die het heerlijk vinden om over 
het ijs te lopen. Er zijn zelfs 
baasjes die balletjes op het ijs 
gooien om ze te laten appor-
teren. Dat lijkt een leuk en 
onschuldig spel, maar voordat 
je het weet heeft je hond zijn 
spieren verrekt. We zien hier 
in de praktijk daarnaast ook 
botbreuken en gewrichten die 
uit de kom zijn geraakt door 
zulke ‘ijspret’.
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Bovendien zien honden zelf niet of het ijs dik genoeg is om hun gewicht te houden. 
Als je hond door het ijs zakt, bestaat niet alleen het risico dat hij verdrinkt, er zijn 
ook baasjes verdronken in een poging om hun hond te redden!

Het is wel duidelijk dat Frits voorstander is van goed nadenken voordat je met je hond 
de deur uit gaat als Koning Winter op z’n strengst is. Hij voegt nog een laatste advies 
toe voor de donkere dagen die nog voor ons liggen: “zorg ervoor dat je zichtbaar bent 
voor ander verkeer! In de winter is het vaak al heel vroeg donker en ook ’s ochtends 
duurt het lang voordat het daglicht tevoorschijn komt. Trek zelf een reflecterend 
veiligheidshesje aan en doe de hond bijvoorbeeld een reflecterende halsband om. 
Voorkomen is nog altijd beter dan genezen!“

Hulp gezocht!
Er zijn meer dan honderd mensen die in en voor ons Dierentehuis werken! Natuur-
lijk zijn ze niet allemaal full time met onze dieren bezig, sterker nog: iedereen 
werkt part time. Maar stuk voor stuk zetten ze zich in voor het welzijn van de 
honden en katten die bij ons komen en die een nieuw thuis zoeken. Of ze nou 
collectant zijn of dierverzorger, klusjesman, telefoniste, bestuurslid, pleeg-
moeder, chauffeur of weekendwandelaar, ze zijn onmisbare schakels in de keten 
van opvang naar plaatsing. Om onze ploeg te versterken zoeken we nog wat 
nieuwe mensen, allemaal op vrijwillige basis.

Honden filmen?
U hebt het misschien al 
eens op onze site gezien: 
bij heel veel poezen die 
geplaatst mogen worden 
staan niet alleen foto’s 
maar ook filmpjes. Die 
worden met veel geduld 
en vakmanschap gemaakt 
door Eveline. En we hebben 
gemerkt dat het werkt; 
de poezen worden vaak 
juist vanwege de filmpjes 
geplaatst. Nu zijn we op 
zoek naar iemand die 
vergelijkbare filmpjes wil 
maken van de honden die 
een nieuwe baas zoeken.
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Leuke illustraties!
In deze Dierbaar staan veel 
foto’s, maar weinig leuke teke-
ningen en illustraties. Natuur-
lijk is er veel op internet te 
vinden, maar daar rusten vaak 
auteursrechten op en de kosten 
daarvoor zijn niet mals. 
Bent u of kent u iemand die 
goed kan tekenen en die het 
leuk vindt af en toe illustraties 
voor ons te maken? Graag!!!

Zaterdagtelefoniste
Op zaterdagochtend zijn we open 
voor het publiek, maar we kunnen 
natuurlijk ook gebeld worden. 
Dat betekent dat het regelmatig 
behoorlijk druk is bij de balie waar 
onze telefoniste/receptioniste 
alles in goede banen leidt. Ze 
verwijst door, helpt op weg, stelt 
iemand gerust, geeft de dieren op 
kantoor wat aandacht en zorgt er 
vooral voor dat de dierenverzor-
gers en andere medewerkers hun 
eigenlijke werk kunnen blijven 
doen. Wij zoeken iemand die dat 
aan kan (m/v) en die het geen 
probleem vindt om op de zater-
dagochtend te werken.

Interesse voor één van deze functies? Mail dan naar info@dierentehuisdenbosch.nl, wij 
heten je graag welkom in ons team! 
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Donatieknipcoupon

IBAN:NL72RABO 0121 9136 94



 

 

 

 

 

Deze kleurplaat is een cadeaut je van:  

Veel kleurplezier!  
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