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SCHILDERSBEDRIJF
BUITENKAMP
‘s-Hertogenbosch

Zilverlinde 12
5237 HG ‘s-Hertogenbosch
Tel./Fax 073-6424140
06-53703830

Van Randwijkstraat 68
5328 AV Rossum
Tel.: 06-20844727
Contactpersoon: C.M. van Eck

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!

wij zijn een bedrijf dat alle afbouwwerkzaamheden verzorgt voor
bedrijven en particulieren.

www.nocanails.nl

Industriepark Vliedberg 16H
5251 RG - Vlijmen - Tel: 06 19 06 38 08

Hondenpension
Zandbergen
Maliskampsestraat 1
Rosmalen
073-5212541

• Stucen
• Spack- en texspuiten
• Schilderwerk
• Tegels
• Gipsplaatreparatie
• Plaatsen van binnenwanden/plafonds.
• Opruimen van huizen met eventueel
inboedelverkoop en herstelwerkzaamheden voor verkoop of verhuur.
Korttom bijna alle werkzaamheden die
te maken hebben met huizen/kantoren
of gebouwen zowel binnen als rondom
zoals werkzaamheden in de tuin /patio.
Asmunt 14 • 5236 AS ‘s-Hertogenbosch
Tele/fax: 073 - 752 1785 • M. 06 - 2219 5914
rimodella@gmail.com
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Contactgegevens:
Stichting Dierentehuis
‘s-Hertogenbosch e.o.
Oosterplasweg 41
5215 HT ´s-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:
Hans van Herpen
Jan Hein Verlinden
Govert Weinberg
Werkgebied:
‘s-Hertogenbosch, Vught, en Boxtel
Redactie Dierbaar:
Jolanda van Daalen
Joris van de Laar
Yentl Hofwijks
Arianne Gelderblom
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)
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www.dierentehuisdenbosch.nl
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Home Care Huisdierverzorging en Huisoppas
De allerbeste oplossing voor huisdierverzorging en huisoppas.
Al meer dan 30 jaar ondersteunt Home Care meerdere organisaties voor dierenwelzijn.

www.homecareoppas.nl

info@homecareoppas.nl

Hans Verhallen

073-521 43 62

Hinthamereinde 15c
5211 PL ‘s-Hertogenbosch
M 06 29243651
T 073 6138185
F 073 6128240
info@tijdink.nl
www.tijdink.nl
BSS
van den Broek
Schoonmaakservices

Kruiskampsingel 116
5224 KP ‘s-Hertogenbosch
Tel./Fax: 073 - 6213278
Autotel: 06 - 52973115
06 - 51152069

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

Adriaan Poortersstraat 20
VUGHT
Tel.: 073 - 6565059

uur
uur
uur
uur
uur
uur

www.facebook.com/dierenspeciaalzaaksammy

B.D.V.
Bossche Dienst verlening
Voor al uw vastgoedonderhoud

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

www.swanjee.nl
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Van de redactie
Met de eerste lentekriebels in de lucht en de zomer in het verschiet, ligt de
nieuwe Dierbaar weer voor u klaar.
Het Dierentehuis heeft een periode met veel veranderingen achter de rug. Onze
dierenartsassistente Floor van Pagèe is in maart moeder geworden van dochter
Marlijn, en onze beheerder Jolanda van Daalen is in april moeder geworden van zoon
Ties. Daarnaast is er een nieuw bestuur aangesteld en hebben we een nieuwe coördinator collecte gevonden: Jacomijn Hendrikx, zij stelt zich dan ook graag voor in
deze editie. De vervangers van Floor en Jolanda, Nienke van Duin en Yentl Hofwijks,
stellen zich ook voor. Onze gebruikelijke redacteur Eileen Essenburg wordt wegens
omstandigheden helaas in deze editie gemist.
De vaste columns en rubrieken ontbreken niet. Veel bijzondere honden en katten
hebben de afgelopen maanden hun intrek genomen bij ons in het Dierentehuis, en
hebben gelukkig ook weer een nieuw, liefdevol huis kunnen vinden. Twee van deze
dieren: een blinde hond en een kat die maar liefst twee jaar in het Dierentehuis heeft
gewoond, worden uitgelicht onder ‘succesverhalen’. Tevens zijn er twee dieren te
vinden in ‘baasje gezocht’ die momenteel nog op zoek zijn naar hun geluk.
De Vet’s Facts gaan ditmaal over Blauwalg en Yvonne van Gorp, verzorger van onze
oudere honden, brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in Seniorenhuis “De
Oude Kwispelaar”. Het kittenseizoen staat weer voor de deur en daarom heeft onze
kattenverzorger Erik van der Putten hier een speciaal stuk over geschreven.
Afgelopen winter hebben
veel mensen onze dieren
wederom een warm hart
toegedragen in de vorm
van donaties en sponsoring. Verhalen hierover zijn
zoals gebruikelijk terug te
lezen in de Dierbaar.
Wij wensen u veel plezier
met het lezen van onze
Dierbaar,
Team Dierentehuis
’s-Hertogenbosch e.o.
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Tegelzettersbedrijf en Tegelhandel
M. van Roosmalen

Honden en Kattenpension & Trimsalon

De Bloemendaal 31 • 5221 EB Den Bosch
Tel.: 073 - 6569365
Achteraf: De vakantiebestemming voor uw hond en kat!

Het hele jaar geopend!

Victorialaan 15 – ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-7506625 ~ Fax: 073-7506627
www.rescop.com

Tel. 073-5031350

Meer dan 1361 soorten whisky!!!
Meer dan 1361 soorten whisky!!!
Whiskyslijterij De Koning

Hinthamereinde 41, ‛s-Hertogenbosch
www.whiskykoning.nl
Whiskyslijterij
De Koning
Hinthamereinde 41, ‛s-Hertogenbosch
www.whiskykoning.nl
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VAN HET BEHEER
Op het moment van schrijven lijkt de lente door te breken. De eerste kittens zijn
geboren en liefdevol opgevangen in een van de pleeggezinnen. Gestaag raken de
bomen in het blad en lijkt koning winter nu echt te zijn vertrokken.
Afgelopen jaar was het voor de medewerkers van ons Dierentehuis door verschillende
bestuur perikelen een zeer onrustig jaar. Het welzijn van onze dieren is uiteraard
altijd gewaarborgd gebleven. Als beheerder heb ik altijd kunnen rekenen op de steun
van vrijwilligers en ons team van vaste medewerkers.
Mede dankzij de Koninklijke Hondenbescherming, voor wie wij het project voor de
opvang van seniorenhonden ten uitvoer brengen, zijn we in een rustiger vaarwater
beland. Het Dierentehuis draait sinds 24 februari onder een geheel nieuw bestuur.
Binnenkort zal samen met het nieuwe bestuur, ons team van vaste medewerkers en
enkele vrijwilligers een business plan worden opgesteld. Hierin worden de werkprocessen onder de loep genomen en verbeterd waar nodig.
Sinds 1 januari zijn de dorpskernen Vinkel en Nuland onderdeel van de gemeente
’s-Hertogenbosch geworden. Dit betekent dat ons werkgebied iets groter is geworden
en dit heeft over het eerste kwartaal geleid tot een lichte stijging van het aantal
opgevangen honden en katten. Uiteraard zullen we dit op de voet volgen.
Daarnaast zal onze overeenkomst met de Koninklijke Hondenbescherming voor de
opvang van de seniorenhonden met vijf jaar verlengd worden. Wij zijn zeer trots op
dit landelijke project, waarin grijze snuiten een nieuwe kans krijgen.
Ook het partnerplan begint zijn vruchten af te werpen. Meerdere bedrijven en particulieren hebben het Dierentehuis inmiddels hun financiële steun toegekend. Het
Dierentehuis kan deze steun goed gebruiken, aangezien de zwerfdierkostenvergoeding en instandhoudingssubsidie vanuit de gemeenten niet toereikend zijn.
In ons team van vaste medewerkers zijn ondergetekende en de dierenartsassistente
Floor van Pagèe met zwangerschapsverlof. De taken worden goed opgevangen door
plaatsvervangend beheerder Door Jagers en door de tijdelijk aangestelde krachten
Nienke van Duin en Yentl Hofwijks.
Het is tijd voor een nieuwe fase met volop nieuwe uitdagingen.
Iedereen hartelijk dank voor zijn of haar betrokkenheid.
Jolanda van Daalen
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Nieuws
NLdoet bij Dierentehuis ’s Hertogenbosch
Op 20 en 21 maart vond de jaarlijkse vrijwilligersactie van Nederland, NLdoet, weer
plaats. In dit kader hebben 11 scholieren
van het Pierson College zich op vrijdag 20
maart ingezet voor het Dierentehuis. Onder
begeleiding van onze medewerkers hebben
de scholieren allerlei klussen op het Dierentehuis uitgevoerd.
Namens alle medewerkers en de dieren:
hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Naast deze extra hulp heeft het Dierentehuis tevens een donatie (€250,00) van NLdoet
ontvangen om de klussen uit te voeren.

Nieuw bestuur
Per
•
•
•

februari 2015 een nieuw bestuur aangetreden, namelijk:
Voorzitter Govert Weinberg
Secretaris Hans van Herpen
Penningmeester Jan Hein Verlinden

De eerste kittens van 2015!

Een maand later dan vorig jaar, zijn de eerste kittens van
dit seizoen geboren. Moederpoes verbleef al in een pleeggezin, voordat ze afgelopen donderdag 2 april beviel van
vier kittens. Helaas hebben twee van de vier het niet gered
tijdens de bevalling. De andere twee kittens en moederpoes
Dirkje maken het inmiddels erg goed.
Zoals gebruikelijk verblijven de kittens bij het pleeggezin
totdat ze minimaal 8 weken oud zijn. Daarna worden ze
geënt, gechipt en zullen ze op de website komen te staan.
Ze verblijven in het pleeggezin totdat ze bij een nieuwe
eigenaar geplaatst zijn. In dit specifieke geval zijn er al
gegadigden die zich over de diertjes willen ontfermen.

GRATIS doneren voor iedereen!

4MORGEN gelooft in het werk van goede doelen. Daarvoor bieden zij een nieuwe
wijze van fondsenwerving, die gratis doneren aan goede doelen mogelijk maakt.
Via hun website, www.4morgen.org, wordt een online platform aangeboden, van
waaruit een ieder alledaagse aankopen kan doen. Deze biedt toegang tot een groeiend
aantal webwinkels. Bij iedere aankoop vanuit het platform, ontvangt de gebruiker
een bedrag terug dat weer gedoneerd kan worden aan zelf uitgekozen goede doelen.
Zonder dat de gebruiker bestaande aanbiedingen en kortingen misloopt, maakt
4MORGEN het mogelijk dat iedereen gratis kan doneren!
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Kerstwandeling 2014

Op zondag 14 december 2014 vond, zoals
gebruikelijk, de jaarlijkse Kerstwandeling
plaats. Na het ontvangst met een welkomstdrankje, werden de honden verdeeld en kon
de wandeling rond de Oosterplas van start
gaan. Halverwege de wandeling werden de
wandelaars getrakteerd op warme chocolademelk of een glas Glühwein.
Bij terugkomst kon iedereen genieten van een
warme kop pompoen- of erwtensoep. Ook
stonden er heerlijke taarten, die gemaakt
waren door pleegouder Marja Wiggers en de medewerkers van het Dierentehuis. In
combinatie met een kampvuur was het een geslaagde Kerstviering. Voor de honden was
er uiteraard ook een lekkere versnapering.

Het Dierentehuis collecteert in 2015

Van 24 t/m 30 mei:
Schijndel
Boxtel: Liempde
Sint Michielsgestel: Gemonde - Den Dungen –Maaskantje - Berlicum – Middelrode
Vught: Cromvoirt
Van 30 augustus t/m 4 september:
`s-Hertogenbosch: Engelen-Bokhoven-Empel-Nuland- Vinkel
Rosmalen: Hintham-Maliskamp-Kruisstraat

Kom erbij festival Oosterplas.

Op 29, 30 en 31 mei aanstaande organiseert Oosterplas Doet! een knetterend en spetterend festival rond de Oosterplas in Den Bosch! Naast een baggerloop voor schoolkinderen en een bootcamp voor volwassenen, zullen er veel andere sportmogelijkheden op en rond het water zijn. Daarnaast zijn
er een aantal Bossche muziekbandjes, een openluchtcinema met korte filmpjes, kleinkunsttheater,
een high tea voor ouderen, knutselen en schapen
scheren voor kinderen, kamperen in een legertent
voor jongeren, etc. Ook het Dierentehuis zal aan
het festival deelnemen.
Op zaterdag 30 mei zullen we ter hoogte van ModelBotenClub Titanic het publiek gaan vermaken met
“Blaffertjes op de catwalk”. Op een heuse catwalk
zullen we onze honden presenteren. Dit uiteraard
met de hoop dat hiermee één match ontstaat tussen
een van de dieren en de mensen uit het publiek.
Het definitieve programma is terug te vinden op:
www.oosterplasdoet.blogspot.nl
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Even voorstellen
Jacobijn Hendrix

Een paar jaar geleden kregen we als pleeggezin de zorg
en opvang van een moederpoes met drie kittens. Dit was
het begin van een verstrengeling met het Dierentehuis. Een
verstrengeling die nu wat sterker zal worden, omdat ik mij
mag gaan bezig houden met de coördinatie van de collecte.
Uiteraard blijven de poezen en katers die extra zorg nodig
hebben welkom in ons huis.

In mijn dagelijks leven hou ik mij met een aantal zeer
verschillende activiteiten bezig. Van beroep ben ik filosoof
en verzorg programma’s en gespreksgroepen voor bedrijven
en particulieren over allerlei filosofische en maatschappelijke onderwerpen. Zo organiseer ik o.a. Filos, het filosofisch café van ’s-Hertogenbosch. Ook ben ik als vrijwilliger
actief voor de Wereldwinkel Den Bosch en maak daar deel uit van de PR-commissie. Ik
ben de webmaster voor de stichting Barbershop Ontmoetingsfestival. Zij organiseren
om het jaar een Barbershop Festival hier in de stad. Verder ben ik in opleiding tot
zilversmid en stond mijn naam recentelijk in de krant vanwege het stichten van een
vrijmetselaarsloge voor vrouwen in deze regio.
Ik ben het liefst projectmatig bezig, waarbij ik graag iets goeds en iets moois uit mijn
handen zie komen. Ik werk graag met doelstellingen waarbij ik graag wil weten dat er
ook een einde aan komt. Ik zie mijn leven als een wenteltrap in een hoge toren: vaak
is het onduidelijk waar je bent, hoe lang je onderweg bent en hoe ver je nog moet.
Ook blijft het uitzicht (door de vensters of bovenop de toren) lang verborgen. Hoe het
er allemaal precies uit komt te zien? Dat toont zich vanzelf wel. Het heeft dus niet
zoveel zin om daarop vooruit te lopen. In mijn werkzaamheden is deze houding terug
te vinden in het feit dat ik het belangrijk vind om op zorgvuldige wijze prioriteiten te
stellen, het noodzakelijke te plannen en continu open te blijven staan voor het onverwachte. Alleen zo kan, mijns inziens, een project succesvol zijn. Uiteraard gebeurt dit
altijd samen met anderen. Tijd en aandacht voor elkaar en open en eerlijke communicatie zijn dus heel belangrijke pijlers voor succes.

Even voorstellen
Nienke van Duin

Mijn naam is Nienke van Duin, 22 jaar oud en woon in Den
Bosch. Sinds januari ben ik de vervanger van Floor, die nu
met zwangerschapsverlof is.
Tijdens de examenperiode van mijn opleiding Dierenartsassistente Paraveterinair Internationaal ben ik als vrijwilliger aan de slag gegaan bij het Dierentehuis. Net voor het
halen van mijn examen kwam de vacature vrij om Floor
tijdelijk te vervangen. Deze kans heb ik natuurlijk gelijk
aangegrepen. Ik ben nu erg blij om hier te werken en heb
het erg naar mijn zin!
8   Dierbaar - Mei 2015
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Vanaf jongs af aan wilde ik altijd huisdieren hebben, vooral een hond. Deze is er nog
steeds niet maar ik kan niet wachten op de dag dat ik mijn eigen hond kan adopteren!
Voorlopig geniet ik ervan om af en toe pleegmoeder te zijn van pups die binnenkomen.
Als ik niet aan het werk ben bij het Dierentehuis, vind ik het erg leuk om met mijn
oppashond Kroes te gaan wandelen in de Drunense duinen. Ook sta ik elke zondag op
de hockeyvelden naast het dierentehuis, ik hockey al 12 jaar en het blijft leuk.

Even voorstellen
Yentl Hofwijks

Sinds februari werk ik parttime als coördinator
kantoor bij het Dierentehuis en ondersteun ik het
team tijdens het zwangerschapsverlof van Jolanda.
Van jongs af aan wist ik dat ik ‘iets met dieren’
wilde gaan doen in de toekomst. Met de jaren kwam
ik erachter dat dit ‘iets met dieren’ het werken met
asieldieren is. Dit is echt mijn grootste passie in het
leven, naast het helpen van mensen. In 2013 heb ik
tijdens een buitenland stage in Moskou (Rusland)
deze twee passies met elkaar gecombineerd en heb
ik mijn eigen stichting opgezet. Met voormalige
asieldieren gaan we op visite bij eenzame mensen.
In mijn vrije uurtjes verveel ik me nu zeker niet. Ik
hou van wandelen met mijn honden Dima en Motik (en die van ons mam, Masha), ben
onlangs begonnen met een cursus tot gedragstherapeut voor honden en ik probeer de
Russische taal onder de knie te krijgen.
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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

Noorderkroon 22 • 5482 XK SCHIJNDEL
Mob.: 06 - 33974494
Email: mailto:info@aurington.nl
Web: www.aurington.nl

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

Heeft U een hond, maar heeft u weinig tijd?
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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DIER & GEDRAG
Door Jagers is werkzaam als hoofd dierverzorger bij het Dierentehuis en heeft
daarnaast haar eigen hondenschool in Geffen. Ze volgt een opleiding tot hondengedragsdeskundige.

Je kunt ook wat leren van je eigen hond

Op een zondagochtend tijdens de
basiscursus stond Mariëlle met haar
hond Flappie op het trainingsveld.
Een nieuwe groep cursisten stond al
te wachten op de volgende les en
het was een vrolijke bedoeling van
mens en hond.

Mariëlle had al een aantal keer
tevergeefs geprobeerd om aandacht
te krijgen van Flappie, zodat ze de
oefening samen konden uitvoeren.
Flappie had echter andere plannen
en bleef driftig met haar neus aan
de grond snuffelen. Mariëlle riep
Flappie iedere keer met: “Zit! Kijk eens! Hallo!”. Uiteindelijk gaf Mariëlle het met een
diepe zucht op.
Op dat moment gaf ik les en liep ik naar haar toe om te vragen hoe het met de samenwerking ging. Mariëlle antwoordde “Ze wil niet, ik lijk wel lucht voor haar. Zo hoeft
het voor mij ook niet meer!”. Daarop vroeg ik aan haar wat haar zo gestrest maakte.
Ze moest hier even over nadenken en antwoordde vervolgens: “Ik wil het zo graag
goed doen. Of eigenlijk wil ik dat Flappie het goed doet. Dat ze aandacht heeft voor
mij, als haar baasje. Maar ze is er helemaal niet bij met haar hoofd.”
Ik bekeek het tweetal even en vroeg: “Mariëlle, wat kan jij nou leren van Flappie?”.
Mariëlle keek om zich heen en zei: “Misschien verwacht ik teveel van haar. Er gebeurt
hier ook van alles, zelfs ik raak uit mijn concentratie. Misschien hoeft het ook niet
meteen perfect te gaan?”. Ik moest lachen en zei: “Is dit nou geen goede les?!”.
ADV.

Quilten & Borduren
Sint Jorisstraat
34’s-Hertogenbosch
www.wietskesquilts.blogspot.nl
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Sponsorbedankjes
Donatie

Het Dierentehuis werd door de firma Epic blij verrast met een donatie van maar liefst
€1600,-. Epic ontwikkelt software voor de gezondheidszorg, die de medische zorg en patiëntenadministratie
coördineert vanuit één systeem. Medewerkers en dieren
danken hen hartelijk voor deze bijdrage.

Kerstmarkt

Op woensdag 17 december jl. heeft basisschool de Vlieger uit Hintham een Kerstmarkt
georganiseerd. Deze markt staat ieder jaar in
het teken van een goed doel en dit jaar was
dat het Dierentehuis in ‘s-Hertogenbosch. Met
een donatie van maar liefst €175,- konden de
dieren extra verwend worden tijdens de feestdagen. Namens de dieren hartelijk bedankt!

Kerstcadeau

Een zeer welkom kerstcadeau van maar liefst €220,mochten wij ontvangen van Maarten Panjée uit Alphen aan
de Maas. Heel hartelijk bedankt!
Graag willen we de familie Hoorn-Van Wielink bedanken
voor hun gulle donatie van €100,- en een foto van ‘onze’
Doushi; een mooie en lieve lapjeskat die in mei 2014 door
de familie is geadopteerd.

Rijschool Kees van Delft

Kees van Delft uit Nieuwkuijk doneert regelmatig voer aan
het Dierentehuis. Wij willen hem dan ook graag bedanken
voor zijn steun.

Trouwe vrijwilliger

Miranda Engel is onze trouwe vrijwilliger sinds
2003 en ze heeft ons een stofzuiger voor in het
kattenpaviljoen geschonken. Namens de katten
hartelijk bedankt, Miranda!

Donatie Senioren honden

Om hun zestigste verjaardag te vieren, gaven Ben
en Jolijn Bollen op 11 april jongstleden een feestje.
Ben en Jolijn voelden zich al een tijd betrokken
bij het seniorenproject. In dat kader hebben ze
de gasten op hun feestje om een bijdrage voor
dit project gevraagd. Het was een geslaagd
feestje en de opbrengt was maar liefst €500,-.
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Hulp van dierenkliniek Nuland

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ondersteunt
Dierenkliniek Nuland het Dierentehuis
middels het aanbieden van GRATIS gebitsbehandelingen. Gedurende een jaar zal er
iedere maand een hond of kat geholpen worden om met een stralend gebit terug
te keren. Dankzij deze hulp bespaart het Dierentehuis ruim €2.500,- aan medische
kosten.
Begin februari 2015 was de eerste patiënt
aan de beurt. De 8 jarige Heidewachtel Syb,
kreeg als eerste een mooi, fris en schoon
gebit. Diezelfde maand volgde Tessie, een
zeer enthousiaste, kruising mopshond van
11,5 jaar oud. Ze had een vreselijk slecht
en vies gebit, maar met de nodige inspanning is alles schoongemaakt en zijn er maar
liefst 9 rotte tanden getrokken.
Zowel Syb als Tessie vertoeven inmiddels bij een nieuwe eigenaar en begroeten hun
baasje met een stralende glimlach.
www.dierenklinieknuland.nl

Gratis vachtverzorging

Mirella van Esch van trimsalon Samowoets
verzorgt geheel belangeloos de vachtverzorging
van onze honden. Hier zijn onze honden en wij
zelf heel erg dankbaar voor.

Donatie Stuwarooij

Afgelopen februari werden wij blij
verrast met een grote donatie van
het bedrijf Stuwarooij. Stuwarooij,
is al sinds 1989 een vertrouwd,
gewaardeerd en stabiele partner
van vele grote en kleine bedrijven
in heel Nederland. Al meer dan
25 jaar leveren zij met hun vaste
teams, totaaloplossingen voor elke
logistieke vraag. Van het laden en
lossen van containers tot orders
verzamelen, van productiewerk tot
Dierbaar - Mei 2015   13
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heftruckwerk of het geheel uit handen nemen van uw logistieke processen. Stuwarooij levert maatwerk, tot in de puntjes verzorgd. Ontzorgen staat daarbij centraal.
Met ontzorgen bedoelt Stuwarooij dat klanten geen omkijken meer hebben naar hun
logistieke werkzaamheden.
Ieder jaar rond Kerstmis kiest Stuwarooij
een goed doel uit om te ondersteunen en
in 2014 is het Dierentehuis uitgekozen. Wij
waren zeer vereerd met deze nominatie.
Na fijn contact te hebben gehad met
Bianca van der Leest, hebben wij onze
wensen kenbaar gemaakt. De uiteindelijke donatie heeft al onze verwachtingen
overtroffen: we zijn namelijk overladen
met spullen!
De quarantaineruimtes voor de katten zijn zodanig aangepast, zodat iedere ruimte
afzonderlijk van elkaar wordt geventileerd. Hierdoor neemt de kans op verspreiding
van ziektes, zoals bijvoorbeeld niesziekte, aanzienlijk af.
We hebben een prachtige, nieuwe chipreader gekregen. Chipreaders worden gebruikt
om te kijken of gevonden dieren gechipt zijn en of deze chip geregistreerd is op het
adres van eventuele eigenaren. Op deze manier kan een dier snel weer herenigd
worden met zijn of haar eigenaar, in het geval van een vermissing.
Om verrijking aan onze honden en katten aan te kunnen bieden hebben we ‘hersenwerk spelletjes’ gekregen. Deze spelletjes werken hetzelfde als puzzels bij mensen:
de dieren hebben een bezigheid, worden rustiger en het geeft afleiding. Voordat de
hond of kat bij een snack kan, moet het een puzzel oplossen. Uiteindelijk krijgen de
dieren een moe en voldaan gevoel.
Ook hebben we onder het mom van verrijking ‘Kongs’ gekregen voor onze honden.
Deze Kongs kunnen gevuld worden met brokjes of bijvoorbeeld vlees. Voordat de
hond bij het lekkers kan moet hij of zij ervoor werken. Hier zijn ze dan ook vaak uren
zoet mee.
Ten slotte hebben we ook nieuwe tuigjes gekregen voor onze honden. Deze tuigjes
worden gebruikt tijdens de wandelingen met de honden en voorkomt overbelasting
van de nek van de hond.
Wij bedanken Stuwarooij dan ook van harte voor hun ontzettend gulle gift. Dankzij
hun steun zijn onze dieren nu voorzien van een betere dagbesteding en is de kans op
eventuele ziektes flink beperkt!
Voor meer informatie over Stuwarooij kijk op: www.ontzorgingslogistiek.nl
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Partnerplan Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch

Met ingang van dit jaar is Dierentehuis ’s-Hertogenbosch van start gegaan met een
partnerplan. Om onze dienstverlening te waarborgen én te verbeteren, zijn wij op
zoek naar bedrijven, organisaties en particulieren, die zich aan ons willen verbinden
en financieel willen ondersteunen.
Het partnerplan van Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch kent diverse mogelijkheden voor
bedrijven, organisaties en particulieren om ons
financieel te ondersteunen. Er bestaan drie
classificaties, met een beperkte beschikbaarheid én een daaraan gekoppeld bedrag.
Als tegenprestatie bieden wij onze partners en
vrienden een pakket met diverse naamsvermeldingen (inclusief logo). Dit betreft fysieke
vermeldingen in de vorm van borden in het
hoofdgebouw, het terrein, de paviljoens, de
verblijven. Daarnaast worden alle partners en
vrienden op de website van het Dierentehuis
vermeld.
Inmiddels hebben 3 partners en een aantal
vrienden zich aan het Dierentehuis gecommitteerd, namelijk:
Partners
• BSS Van den Broek Schoonmaakservices
• Patricia Groenewoud (Stichting Bijdrage tot Meer Geluk en Welzijn)
• Pets Gifts
Vrienden
• Wim Jansen
• Ecobility
• Lighting Pole Services
• Rabobank ‘s-Hertogenbosch e.o.
• Lectric Groep
• Unlimited Vision & Sound BV
• Gündem Bakkerij en Döner
• Legal Experience
• Pepijn en Lise Knotter
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of u kunt contact opnemen met
Frank Rijnierse (Coördinator Partnerplan) via: partnerplan@dierentehuisdenbosch.nl
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Baasje gezocht
Harro – Oud Duitse Herder – reu

Harro is een knappe Duitser die veel weg heeft van een
Oud Duitse herder. Hij is nog erg energiek voor zijn
leeftijd en houdt van lange wandelingen maken. Harro
is een slimme, alerte man met een statig postuur.
Zoals een echte herder betaamd is hij waaks. Hij kan
daarnaast heerlijk in de weer zijn met zijn speeltjes,
zijn favoriete speeltje is een bal!

Morena – poes

Met gezellige kletstante Morena (nr. 11701)
zul je, je geen moment alleen voelen. Ze
laat graag van zich horen en komt je luid
miauwend groeten. Morena is dan ook erg
op mensen gericht. Ze is erg lief en geeft je
kopjes, een echte knuffelkont dus. Ze houdt
van knuffelen, maar is niet perse een schoot
kat. Ze heeft speciaal nier dieet voeding
nodig.
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COLUMN
Conditionering
Onze dieren maken onderdeel uit van ons gezin; “ons huis is hun huis”. Samen
zijn we onze eigen mini samenleving. Dan is het op zich wel prettig als we ons
gedrag een beetje op elkaar afstemmen. Dat we van elkaar weten wat we willen
en bedoelen. Bij honden schijnt conditionering daarvoor een uitermate handige
methode te zijn; signalen afgeven die gedrag uitlokken. Maar ja, wij hebben geen
hond. Wij hebben katten. En die lijken iets lastiger te conditioneren? Of toch niet?

Neem onze poes Annabel. Annabel is dol op saus. (Of eigenlijk: op brokjes in saus,
in van die veel te dure foliepakjes. Met veel geurstof en weinig voedingswaarde.
Waarvan ze dan vervolgens vooral de saus van op eet). Annabel mag van ons één keer
per week een schaaltje (brokjes in) saus. Dat feest vindt iedere zaterdag plaats. De
grap is dat Annabel de hele week volmaakt tevreden is met de gangbare droge brokjes.
Maar vanaf het moment dat wij op zaterdag de slaapkamer uitkomen, drentelt ze druk
mauwend heen en weer, tussen het keukenkastje waarin de foliezakjes zich bevinden
en het lege voederschaaltje. Annabel is zich naar alle waarschijnlijkheid niet bewust
van ons zeven dagen tellende week stelsel. Toch wéét ze dat het zaterdag is. Is het
omdat haar mensen op die dag beiden thuis zijn? Omdat haar mensen die dag later
uit bed komen? Hoe dan ook, ze vraagt overduidelijk om saus, en het zal haar niet
gebeuren dat we het haar vergeten te serveren. Knap staaltje conditionering, toch?
En dan onze kater Tommy. Zodra ’s morgens de slaapkamerdeur open gaat, tilt hij zijn
koppie op en werpt een blik naar de deur. Als dan ‘de baas’ (ook wel Chef Voederbak)
een stap buiten de kamerdeur zet, vliegt Tommy naar de keuken. Hij weet dat er
verse brokjes in het bakje komen. Ik zeg: conditionering!
Soms duurt het Tommy echter iets te lang. Als ‘de baas’ rond half zeven nog niet aan
zijn voederplicht heeft voldaan, neemt Tom plaats aan de buitenzijde van de slaapkamerdeur en start dan met zacht miauwen. Dat gaat al snel over in een jammerlijke
miaauw, dat uithongering doet vermoeden. Hij zet zijn boodschap kracht bij door
met zijn beide poten tegen de deur te krabben en tikken. Net zo lang tot ‘de baas’
zuchtend uit bed stapt en het voederbakje voorziet van verse, uit het voorraadblik
geschepte, brokjes. Missie volbracht.
Ja, er is in ons gezinnetje absoluut sprake van conditionering. Wij zijn werkelijk keurig
geconditioneerd door onze viervoetige huisgenootjes. Dat hebben Annabel en Tommy
toch maar goed voor elkaar gekregen.
Arianne Gelderblom
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COLUMN
Kattenpaviljoen
Erik van der Putten is dierverzorger en vertelt over het wel en wee in zijn kattenpaviljoen.

Kittenseizoen

Gebruikelijk begint het ‘kittenseizoen’ ergens in
het voorjaar en het is dan een drukte van jewelste
bij het Dierentehuis. Gedurende drie seizoenen
wordt het asiel overspoeld met kittens. In het
voorjaar beginnen de eerste kittens binnen te
komen, in de zomer is de hoogste piek, en in het
najaar worden de laatste kittens geadopteerd.
Maar wat is een kittenseizoen nou eigenlijk?

Wat is het kittenseizoen?

Wanneer katten rond 6 maanden oud zijn worden ze vruchtbaar. Als ze niet gecastreerd (kater) of gesteriliseerd (poes) worden, kunnen ze zich voort gaan planten
als de poes krols is. Van nature is de krolsheid van een poes seizoensgebonden; dit
betekent dat de meeste poezen in het voorjaar krols worden en dat er in de winter
een stop plaatsvindt. Poezen die binnen gehouden worden, kunnen echter het hele
jaar door krols worden.
Bij de poes vindt na de dekking pas een eisprong plaats. De dekking activeert het
vrijkomen van de eitjes. Dit houdt ook in dat als de poes in deze periode door
meerdere katers succesvol gedekt wordt, het nestje met kittens meerdere vaders kan
hebben. Omdat de meeste poezen dus in het zelfde seizoen krols worden, worden dan
dus ook heel veel ongewenste kittens geboren, die vervolgens in het Dierentehuis
terechtkomen.

Hoe kunt u helpen?

Er zijn een aantal manieren waarop u kunt helpen:
• Steriliseer of castreer uw eigen kat
Katten kunnen met een leeftijd vanaf 6 maanden gesteriliseerd of gecastreerd
worden, ter voorkoming van ongewenste nestjes. Bij katten die regelmatig
buiten komen moet u hier zeker rekening mee houden.
• Help een handje
Het Dierentehuis kan uw hulp hard gebruiken tijdens deze drukke periode; vrijwilligers die mee kunnen helpen in de kattenverblijven zijn van harte welkom.
• Draag zorg voor zwerfkatten in uw buurt
U kunt op eigen initiatief zorg dragen voor de (verwilderde) zwerfkatten bij u
in de buurt. Dit kan door de kat te vangen, te laten castreren/steriliseren en
weer terug te laten plaatsen in het gebied. De kosten hiervoor worden door het
Dierentehuis gedragen.
• Adopteer een kat
Niet alleen kittens zijn op zoek naar een huis; er zijn ook leuke volwassen
katten in het Dierentehuis die op zoek zijn naar een nieuw huis.
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•

Word een pleegouder
De zorg voor kittens is erg intensief en het Dierentehuis is niet in staat om deze
intensieve zorg te bieden. Daarom maken we gebruik van pleegouders die deze
intensieve zorg wel kunnen bieden en de kittens een goede start in het leven
kunnen geven.

Neem contact op met de coördinator van het Dierentehuis om de mogelijkheden als
vrijwilliger of pleegouder te bespreken: coordinator@dierentehuisdenbosch.nl

Seniorenhuis ‘De Oude Kwispelaar’

Yvonne van Gorp is dierverzorger in ‘De Oude Kwispelaar’ en vertelt over het wel
en wee van onze senioren.
Een half jaar geleden beschreef ik de huiskamers van senioren paviljoen De Oude Kwispelaar en de bewoners ervan. Kort daarna
vertrok de één na de andere hond naar een
nieuw baasje en werd het opvallend stil. Zelfs
Angel, die precies een jaar bij ons woonde,
nam haar intrek bij ene meneer Pastoor. Het
was wel even wennen toen ze weg was, want
we waren nogal aan haar gehecht geraakt.
Maar we zijn natuurlijk erg blij voor haar!
Haar woonkamer bleef echter niet lang leeg,
want al gauw kwamen twee grote langharige knuffelberen binnen lopen: Chester, een
Bearded Collie van 12 jaar, en Zoey, een Polski Owczarek Nizinny van 14 jaar oud.
Vanaf eind december tot en met half januari hadden we soms maar drie of vier
hondjes in huis. Voor hen hadden we toen veel tijd om ze lekker de grote hoeveelheid
liefde en aandacht te geven die ze zo verdienden. Vooral Chester en Zoey hadden veel
zorg nodig en ze zijn sindsdien dan ook aardig opgeknapt.
Het bekende spreekwoord ‘stilte voor de storm’ was bij ons aardig van kracht toen
vanaf half januari een paar nieuwe bewoners binnen druppelden. Maar vanaf begin
februari werd ons paviljoen letterlijk overspoeld met grijze snuitjes. Sommige nieuwe
oudjes moesten zelfs even in een ander paviljoen logeren, voordat ze bij ons een
plekje hadden. Om precies te zijn kregen we 24 nieuwe bewoners, maar gelukkig zijn
er ook al weer 12 geplaatst.
Natuurlijk is het onmogelijk om hier allemaal te beschrijven hoe bijzonder ze zijn met
ieder hun eigen levensverhaal. Het mag echter zeker gezegd worden, hoe bijzonder
het is dat er toch ook alsmaar weer mensen zijn die zo’n oudje in huis willen nemen.
Hoe mooi is dat?!
Wat zeker een succesverhaal is, is wanneer twee honden die samen zijn opgegroeid
en bij ons komen, ook weer samen geplaatst worden. Zo ging dat eerder bij Sammy &
Asha, onze lieverds Chester & Zoey en eind maart hebben Ricky & Thabor een nieuwe
baas gekregen.
Zo wonen er momenteel nog twee koppeltjes bij ons, die graag samen een nieuw
baasje willen en er staan er nog veel meer te kwispelen om geplaatst te worden!
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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

ARCHITECTUURSTUDIO

ZWIJSEN
Vughterstraat 79 Den Bosch 06-20167714
info@studiozwijsen.nl www.studiozwijsen.nl

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

Zicht 5 5291 NV Gemonde

Openingstijden pension
Maandag t/m zondag tussen
18.00 en 19.00 uur.
(in overleg tussen 10.00 en 11.00 uur
behalve op zondag)
Bezichtiging pension alleen op
afspraak tussen 18.00 en 19.00 uur.

Polderweg 3 • 5256 PT Heusden • 0416 - 79 52 33
dierenpensionannemiek@kpnmail.nl
www.dierenpensionannemiek.nl

Heb je interesse om met je hond een cursus
te komen volgen, dan kun je contact
opnemen met: viola rutten,
( 06-38544132 of per e-mail;
violarutten@hondenschoolvught.nl of
desire.van.weert@hondenschoolvucht.nl
Veel meer informatie kun je vinden op onze
homepage; http://hondenschoolvught.nl

Stichting Hondenschool Vught

Johan Frisostraat 10 • 5246TH Rosmalen (Hintham)
tel.: 073-5996655 b.g.g. 06-55140931
info@kejava-koi.nl • www.kejava-koi.nl
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Make-over
Begin februari kwam een verwaarloosde puppy genaamd Pippa bij ons binnen. Ze
had een bult ter grootte van een voet in haar nek.
Met behulp van medische ingrepen en daarbij horende zorg, is de bult uiteindelijk
mooi genezen.
Na veel zorg en liefde ontvangen te hebben in het Dierentehuis, heeft Pippa in maart
een zeer liefdevol gezin gevonden. Pippa is getransformeerd naar een gelukkige
huishond en gaat nu een mooie toekomst tegemoet.
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Tattooshop vlijmen ink is door de GGD goedgekeurd.
U kunt mij ook vinden op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl
De ontwerpen worden door de artiest zelf gemaakt en
eenmalig gezet, dit om te voorkomen dat er meer mensen
met uw ontwerp rondlopen.

Tattooshop Vlijmen Ink
Ekelaarlaan 13
5251 AK Vlijmen
Noord-Brabant

www.tattooshop-vlijmenink.nl
vlijmen.tattoo@gmail.com
06 - 28845995

openingstijden:
maandag 19:00 t/m 23:00 uur
dinsdag 19:00 t/m 23:00 uur
donderdag19:00 t/m 23:00 uur
vrijdag 19:00 t/m 23:00 uur
zaterdag : 10:00 t/m 16:00 uur
woensdag en zondag zijn wij gesloten.

Baronieweg 3
5321 JV Hedel
Tel.: 073 – 62 32 980
info@passusadvies.nl
www.passusadvies.nl

wat we nog meer doen is:
• Tattoo`s coveren (Een oud stuk onzichtbaar bedekken
door een nieuw stuk inkt)
• Tattoo over up (Oude tattoo`s een nieuw leven geven)
• Old skool
• New skool
• Namen en teksten (Uit de hand op uw huid geschreven
en gezet met uw goedkeuring is ook mogelijk!)
• Freehand (De artiest tekent uit de vrije hand een style
op uw huid en zet deze met uw goedkeuring!)
• Verder zetten we ook style, zoals bv.: japans, latino,
religieus, dieren, mahori, tribal etc.
• Portretten van dierbaren (bv. vader, moeder, dochter of
zoon) worden momenteel nog niet gezet, omdat dit een
vak apart is en je het ook echt moet kunnen!
Voor informatie kan je altijd gerust bellen, sms’en,
whatsappen of natuurlijk langskomen.
Prijzen worden pas doorgegeven waneer je langskomt.
Bij het maken van een afspraak wordt wel een aanbetaling
vereist.

Vanaf 1 juni zijn gefuseerd:
Dierenkliniek Hoekstra en 4-voeters Dierenkliniek.
Adres:
Helvoirtse weg 181A 5263EC Vught,
Telefoonnummer: 073-7370297.
www.vughtsepoort-dierenartsen.nl
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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.
Het mooie, warme weer staat weer voor de deur en uw hond neemt dan ook graag een
plons in een plas water. Dit kan echter gevaarlijk zijn voor uw hond: er kan blauwalg
in het water zitten.

Wat is blauwalg?

Blauwalg is giftig voor mens- en dier en wordt veroorzaakt door de Cyanobacterie. Door deze bacterie
wordt het water troebel en gaat het stinken.
Blauwalg is voornamelijk te vinden in stilstaand
zout of zoet water, dat een gemiddelde temperatuur heeft van boven de 20 graden Celsius. Een
hond krijgt de blauwalg binnen door in het water te
spelen of door het water te drinken. Blauwalg is te
herkennen aan een laagje op het water dat blauw,
geel, groen of wit van kleur kan zijn.

Symptomen

Circa 12 uur na het binnenkrijgen van de blauwalg kan een hond de volgende ziekteverschijnselen gaan vertonen:
• Misselijkheid;
• Braken;
• Diarree;
• Ademhalingsproblemen;
• Verlamming;
• Trillen;
• Stuiptrekkingen;
• In enkele gevallen heeft het een dodelijke afloop.

Behandeling

Bij besmetting met blauwalg moet u zo snel
mogelijk met uw dierenarts contact opnemen.
De klachten worden vervolgens symptomatisch
bestreden.

Preventie

Rijkswaterstaat controleert de kwaliteit van het water regelmatig in de warme zomermaanden. Blauwalg is namelijk niet alleen gevaarlijk voor honden, maar is ook gevaarlijk
voor mensen. Ondanks deze regelmatige controles, kan het toch voorkomen dat er in een
gebied blauwalg zit. Daarom is het van belang om de volgende maatregelen te nemen:
• Laat de hond niet zwemmen in stilstaand water;
• Laat de hond niet van stilstaand water drinken;
• Spoel de vacht schoon met water;
• Meld verdacht water bij de gemeente.
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Afbouw, wanden, plafonds
en timmerwerken
B.Oskam : 0614486932

www.oskamafbouw.nl

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)

Claudio Belotti
Loodgieterswerk
tel. 06-24798455

Tijdelijke secretariaatsinvulling
op hoog niveau.

MANEGE, PENSION HANDEL EN RUITERSHOP
HONDSTRAAT 39 5334 JL VELDDRIEL
TEL: 06 53342204

www.rianvanbommel.nl
Ook ik draag Dierentehuis Den Bosch
een warm hart toe.
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Succesverhaal – Russell de blinde hond
Door Peter & Esther
Russell, bij ons in het Dierentehuis bekend als Monfer, was in de zomer van 2014
binnengekomen als zwerver. Hij had een bijzondere handicap: hij was namelijk
blind aan beide ogen. Dit was echter geen obstakel voor zijn nieuwe familie, Peter
en Esther, die hem geadopteerd hebben en hem nu een liefdevol huis bieden.
Peter: “Russell is gewoon een fantastisch beest. De
gebruiksaanwijzing moeten we zelf schrijven, maar
dat heeft ook z’n charmes. Hij is met sprongen vooruit
gegaan hier. Het is soms een vervelende bokkige puber,
maar meestal gewoon een vreselijke lieverd.
We behandelen hem simpelweg als een ‘normale’ hond
die niet blind is. Zielig is hij dus totaal niet. We fietsen
hele stukken met hem en mijn vriendin neemt hem ook
mee met de hardlooprondes. Op de dijk mag hij zelfs
los, zo goed luistert hij inmiddels naar alle commando’s.
Daarin is hij echt goed te trainen.
Mijn vriendin volgt dan ook de Elementaire Gehoorzaamheidscursus met hem bij een reguliere hondenclub. Dat doet ze super. Zijn handicap beperkt hem daar
niet in, behalve dat dingen soms iets meer tijd kosten.
Inmiddels is Russel met vlag en wimpel geslaagd voor de cursus, zonder speciale
aanpassingen. Dit maakt hem de eerste blinde hond die een reguliere examen heeft
afgelegd bij de desbetreffende hondenclub.
Russell is écht gek op mensen. Hij knuffelt met iedereen en om de een of andere
manier is hij bij iedereen geliefd. Dat komt omdat hij ook iets heel aandoenlijks over
zich heeft met zijn grote ogen en mooie kop.
Hoewel autorijden met hem nog matig gaat en niet echt vordert (hij is heel bang in de
auto), kun je hem wel overal mee naartoe nemen. Hij neemt rust als wij rust nemen.
We nemen hem dus probleemloos mee een restaurant in. Hij ligt dan super braaf te
slapen naast de tafel.
Hij is ook gek op een terrasje pakken.
Dat komt goed uit, zijn baasjes namelijk
ook. Hij krijgt van iedereen aandacht en
is inmiddels op een aantal terrasjes al
een graag geziene gast. We hebben ook
al een hotelnacht meegemaakt en een
week een huisje in Texel was ook een
super ervaring. Dat doet hij perfect.
Hij vindt het heerlijk om met ons te
spelen in huis. Met name in de veiligheid
van deze huiskamer. Lekker ravotten met
zijn touwklos en rubberen bal. Elke dag
heeft wel een paar van dat soort sessies
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Hinthamerstraat 80, Den Bosch
073-6100900
www.nescio-restaurant.nl

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

eetbar Snellestraat 24 - 26 5211 EM Den Bosch
Tel.: 073-6141015
www.eetbardit.nl
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die altijd eindigen in zijn lievelingspositie:
liggend / kroelend tussen de benen van de
baas. Een echte vrijkous.
In de buurt is hij zo goed bekend dat buren
soms niet geloven dat hij blind is. Maar in
een nieuwe omgeving doorloopt hij standaard
hetzelfde proces: 100 keer rondjes lopen tot
hij precies weet waar alles staat. Alsof hij
alles in zijn geheugen prent.
Waar nog het meeste werk in zit, is het
alleen kunnen zijn en de omgang met andere
honden. Hij heeft absoluut een vorm van verlatingsangst. In het begin kon hij amper
een paar minuten alleen zijn zonder dingen te slopen. Inmiddels kunnen we hem
2 uur alleen laten. Hierbij is het wel heel belangrijk dat wij de woning in rustige
toestand verlaten. In haast of stress neemt hij die stress heel snel over van ons. In
de nachten en de ochtenden is het overigens geen probleem, dan kan hij makkelijk
alleen beneden zijn.
Richting andere honden kan hij opdringerig reageren. Niet alle honden zijn hiervan
gediend. De non-verbale signalen die ze afgeven worden door hem niet gezien dus
dat botst soms. We laten hem dus niet zomaar spelen met vreemde honden. Temeer
omdat hij niet zomaar los kan vanwege zijn blindheid.
Maar al met al is Russell gewoon een heel bijzonder hondje. Hij is leergierig, speels,
ondeugend, vertederend, energiek en een echte mensenvriend. Hij heeft zijn plekje
hier helemaal gevonden en je merkt gewoon dat hij het goed heeft.”
Groetjes Peter, Esther en Russell

Succesverhaal – Speedy
Speedy heeft ruim twee jaar bij ons in het Dierentehuis gewoond. Hij was een vrij
schuwe kat en dit maakte het voor hem niet makkelijk om een nieuw huisje te
vinden. Tòch zijn er hele lieve mensen, Renske en Harold, voor hem gekomen en
hebben niet alleen Speedy, maar ook onze Puma geadopteerd.
Hoi vrienden van het Dierentehuis,
Een tijdje geleden hebben Puma en ik samen een
nieuw huisje gekregen. Omdat ik twee jaar in het asiel
had gewoond, was ik helemaal klaar voor een nieuw
avontuur. Puma en ik hebben het bij Renske en Harold
heel erg naar onze zin en we zijn inmiddels ook al
vrienden geworden van elkaar. Dat was in het begin nog
wel even wennen want Puma is een oude kat van 11 jaar
oud, terwijl ik meer oog heb voor jongere poezen van
rond mijn eigen leeftijd. Misschien dat Puma dat in het
begin in de gaten had, want toen blies ze af en toe naar
mij. Dit is nu over en vooral als we alle twee lekker in
de zon liggen hebben we het samen goed naar onze zin.
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Puma ligt ook graag met Renske lekker in de zon te snoezen. Dat doe ik zelf niet want
dat is toch iets meer een vrouwenaangelegenheid.
Renske en Harold zijn wel alert op mij. Ik mag namelijk alleen speciaal voer eten,
maar soms probeer ik toch iets anders te ritselen, ook al weet ik dat het niet goed
voor mij is. Inmiddels heb ik een nieuwe springtechniek ontwikkeld, zodat ik geruisloos op het
aanrecht kan springen. Helaas heb ik weinig
profijt van deze nieuwe techniek, want de laatste
tijd wordt al het lekkere eten buiten mijn bereik
gehouden. Ach ja… zo erg is het niet de brokjes
zijn namelijk ook lekker en misschien dat ik snel
naar buiten mag, zodat ik zelf op jacht kan gaan.
Ik heb de laatste tijd vanaf de vensterbank de tuin
goed in de gaten gehouden en ik heb al redelijk
wat interessants gezien.
Ten slotte wil ik jullie, ook namens Puma, bedanken voor jullie goede zorgen in het
asiel. We hebben altijd fijn met jullie geknuffeld. Bedankt dat jullie ons zo goed
hebben opgevangen!
Groeten, Speedy

Donatieknipcoupon

IBAN: NL91 INGB 0674729218
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Magnoliahof 63, 5213HJ, Den Bosch
Tel: 06-27146287 www.rose-lima.nl

www.animalfreshfoods.nl
- reptielenvoedsel
-BARF/KVV hond/kat
- versturen/ ophalen Den Bosch
- VERS en GOEDKOOP

Inwendig reinigen van ventilatie en luchtbehandelingssystemen
Renovatie luchtbehandelingskasten
Tel.: 073 - 6237666
www.gisbv.com

Voor uw innerlijke en uiterlijke verzorging
Neerstraat 187
5215 AP 's-Hertogenbosch
T: 073-6127120
M: 06-51704585
info@praktijkmarguerite.nl

w w w. p r a k t i j k m a r g u e r i t e . n l

DÉ woningopruimers & Kringloopwinkels
Woningopruimer GEMINI : het adres voor het
vakkundig leegruimen en bezemschoon
opleveren van uw woning.

Voor onze adressen bezoek onze website

www.geminivof.nl
Tel.: Jos 06 - 1509 2434

Woningopruimer GEMINI:
EEN ZORG MINDER!

Voor al uw Saab, Jaguar en Honda Service
WWW.RAC.NL
Autolettestraat 8-10
3063 NP Rotterdam
010-2423111

N Van Gaalen Bestratingen
Voor alle soorten bestratingen
Nico Van gaalen
jvangalen@home.nl
06-20647573

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Klusbedrijf Koss
Voor al uw klussen in en om het huis!
Voor bedrijven en particulieren
De Zonkade 51 • 5247 MP Rosmalen
Tel.: 073 - 621 9716
Ook wij steunen het Dierentehuis Den Bosch

Autorijschool Van Der Steen
Tielekeshoeven122 5242 KG Rosmalen
T: 073 - 6499144
M: 06 - 29093494
E: www.autorijschoolvandersteen.nl
I: info@autorijschoolvandersteen.nl

Dierenkliniek Vught

DIERENKLINIEK VUGHT

Kempenlandstraat 33 • 5262 GK Vught
info@dierenartsenoisterwijk.nl

www.dierenartsenoisterwijk.nl

Achter het Stadhuis 8
5211 HN ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 073-6140922
www.soaphair.nl

