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Portret in Opdracht
maakt elk schilderij persoonlijk!

portretten van mensen en dieren

DIERENTEHUIS

´S-HERTOGENBOSCH E.O.

Schilderijen op maat, naar uw stijl en interieur.

www.PortretInOpdracht.com

HIPPISCH CENTRUM DE PEPERD

PENSIONSTALLING,TRAINING, HANDEL, PRIVELES, RUITERSHOP
VOOR INFORM ATIE: NATASJA CURMA, TEL: 06-53342204
HONDSTRAAT 39
5334JL VELDDRIEL

zorg voor
gezelschapsdieren
Artsen:
Ellen v.d. Heuvel
Majella Luiten

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

Behandeling volgens afspraak op maandag t/m vrijdag van 8.30 - 19.00 uur
Baliewinkel & apotheek doorlopend geopend van 8.30 - 19.00 uur
Telefonisch spreekuur dagelijks van 15.30 - 16.00 uur

Spreekuurtijden gezelschapsdieren ma t/m vrij
• inloop spreekuur
17.00 t/m 18.00 uur
Telefoon tijdens spreekuur: 0418 - 633590

C. Kannemansstraat 24, Den Bosch-Hintham. Tel.: 073 - 641 66 66
www.dierenkliniekhoogveld.nl
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Hinthamereinde 15c
5211 PL ‘s-Hertogenbosch
M 06 29243651
T 073 6138185
F 073 6128240
info@tijdink.nl
www.tijdink.nl

Café

‘t Leeuwke

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

ARCHITECTUURSTUDIO

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

Raymond
Dammers
DAMMERS TIMMERWERKEN
Bijsteren 32
5235 DL ’s-Hertogenbosch
Telefoon : 073 - 641 28 49
Mobiel : 065 - 200 01 23

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

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

Dierbare lezers
Er is weer een jaar vol met gebeurtenissen voorbij. Een jaar vol met mooie, maar
ook met minder mooie herinneringen. Gelukkig zijn de mooie herinneringen nog
altijd ruim in de meerderheid. In deze Dierbaar blikken we dan ook terug op 2019.
Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen.
Wist u dat wij zes honden de gevangenis in hebben gestuurd? We zijn wederom een
bijzondere samenwerking met Dutch Cell Dogs aangegaan, waarbij zes van onze
honden training kregen van gedetineerden in de PI Vught.
Met een nieuw jaar in het vooruitzicht worden vele goede voornemens gevormd. Wij
denken op ludieke wijze met u mee, zoals u verderop kunt lezen.
Op de kaft ziet u onze langzitster (S)Uzzy.

Uzzy is voor de
tweede keer bij ons
terechtgekomen in
april 2019.
Ze is een knappe en
pittige tante, maar
tegelijkertijd
ook
een enorme knuffelkont. Omdat zij
nog veel te leren
heeft,
trainen
we met haar. We
merken dat dit haar
erg goed doet en zo
luistert ze steeds
beter en kan ze ook
beter haar rust ervaren. Hierdoor kan ze nog meer van spelletjes en knuffelsessies
genieten.
Omdat ze zo ontzettend vooruit is gegaan, vonden wij de naam Uzzy niet passend
voor haar zachte karakter. Met trots presenteren wij dan ook Suzzy aan u! Op 10
januari 2020 is ze officieel omgedoopt tot Suzzy.
Wij hopen van harte dat 2020 haar jaar gaat worden en dat ze snel haar baasje mag
ontmoeten. Om een nog betere indruk van haar te krijgen, willen we u vragen om
zeker even naar haar filmpje op onze site te kijken.
Wij wensen u veel leesplezier en een heel warm en Dierbaar 2020!
Arine Severijn en Bernadette Dufort (en Suzzy natuurlijk!)
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Dierenkliniek Vught

DIERENKLINIEK VUGHT

Kempenlandstraat 33 • 5262 GK Vught
Tel: 073-6563631
info@dierenartsenoisterwijk.nl

www.dierenartsenoisterwijk.nl

Beauty Centre Jolanda

Speldenmakerstraat 8, 5232BG ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 -642 64 19

www.beautycentre-jolanda.nl

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

Luchthavenweg 81 Unit 41 Eindhoven
Telefoon: 073-7506625 ~ Fax: 073-7506627
www.rescop.com

Van het Bestuur
Wensen en uitdagingen voor de toekomst en streep onder het verleden…
Aan het begin van ieder nieuw jaar wensen we elkaar alle goeds voor een gezond
en gelukkig nieuwjaar. Mogelijk heeft u ook nieuwe voornemens en staat u even
stil bij het verleden en zijn er mogelijk zelfs dingen die u achter u wilt laten.

Het verleden

In 2019 hebben we de nodige wisselingen van de personele bezetting gehad. Zo werd
het stokje van beheer overgenomen door Laura en Wendy en waren er de nieuwe
gezichten, Arine en Sabine, maar was er ook de tijdelijke afwezigheid van Ronald.
Daarnaast mochten we weer een familie-uitbreiding meemaken van onze dierenartsassistente Floor, die nu tijdelijk door Dagmar wordt vervangen. Ook in de drukke
vakantiemaanden waren er twee extra krachten aanwezig voor de dagelijkse verzorging van de pensionhonden en wil ik de positieve inzet van Erik bij onze pensionhonden niet onvermeld laten.
Niet op de laatste plaats heel veel dank aan al onze vele vrijwilligers die ons weer vele
uren en dagen tot grote steun zijn geweest, en nog steeds zijn…
Het verleden heeft ons met “Ups en Downs”
gebracht tot waar we nu staan en we hopen dat
de “Ups” nog meer de overhand gaan krijgen. In
ieder geval is er een streep getrokken door een
groot deel van ons elektronisch archief. Ook het
Dierentehuis is het afgelopen jaar slachtoffer
geworden van Ransomware. De vitale delen, zoals
ons beheersysteem, werden er gelukkig niet door
getroffen. Dus de bestanden met persoonsgegevens zijn intact gebleven. Voornamelijk zijn er
veel verouderde files getroffen, maar er zijn ook
enkele recentere files in Word, PDF of Excel gesneuveld. Sommige files konden we van
elders terughalen maar er is ook extra tijd gaan zitten in het vernieuwen hiervan. We
hopen van harte dat het euvel nu definitief verholpen is.
Wat niet tot verleden behoort is onze ANBI-status. Ook het afgelopen jaar bleven
onze donateurs ons trouw en meldden er zich ook weer nieuwe donateurs die ons
werk waarderen en willen steunen. Wij kregen een vermelding in de Lokale (Bossche)
Goede Doelen gids, een instrument om een selectie te kunnen maken als men een
erfenis of een legaat aan een goed doel wil schenken. Verder verdubbelde het aantal
fiscale giften waarbij een verbintenis werd aangegaan om ons gedurende minimaal 5
jaar te steunen en waardoor de gever maximale belastingaftrek geniet.
Tussen verleden en toekomst ligt nog in het verschiet dat de seniorenopvang ons eind
2020 gaat verlaten. Dan eindigt onze overeenkomst met de Koninklijke Hondenbescherming. We zullen de oudjes missen!
Dierbaar - Voorjaar 2020   5

Mede mogelijk gemaakt door:

Loodgietersbedrijf Schriemer
DIERENARTSEN
Uw dier, onze zorg
Dierenkliniek Hoekstra en 4-voeters Dierenkliniek
Adres:
Helvoirtseweg 181A 5263 EC Vught
Telefoonnummer: 073 - 7370297
www.vughtsepoort-dierenartsen.nl

Musselstraat 70 5215 HH ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 073 - 85 149 67
Vrijwilligers veel succes!
www.cafedeunie.nl
Kardinaal van Rossumplein 15
5211 RV ‘s-Hertogenbosch

BMS
Business Mail Services

De Tapperij
Torenstraat 12
5211 KK 's-Hertogenbosch
06-43 95 00 62
desaeck@ziggo.nl

Flexibel in postservice & expressdiensten
• www.bmskoeriers.nl • T 073 6132035
Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

B & R Montage
* Centrale verwarmingen CV installaties

Waterbies 3, 5236 SP Den Bosch
Tel.: 06-53359073
Ook wij steunen het Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch

FvD projectmanagement staat bekend als

DAADKRACHTIG, COLLEGIAAL, FLEXIBEL en INNOVATIEF.
“Samenwerken” en “vertrouwen geven” staan hoog in het vaandel.
Daarbij zijn we zeer praktisch ingesteld.
Ruim 25 jaar ervaring op het gebied van
nieuwbouw projecten, renovaties en groot
onderhoudsprojecten.

FvD Projectmanagement
Postbus 87
5160 AB Sprang-Capelle
0081984.pdf 1

T
I

06 - 34 93 43 27
www.fvdprojectmanagement.nl

20-4-2012 13:31:56

De toekomst

Een grote uitdaging ligt er op ons te wachten. Team en bestuur gaan gezamenlijk bekijken hoe we de toekomst tegemoet zullen gaan. In ieder geval zullen de
gemeenten een reële vergoeding moeten gaan betalen voor de uitvoering van hun
wettelijke taak. Daarnaast zullen bestaande inkomstenbronnen moeten worden
gemaximaliseerd en naar nieuwe worden gezocht. En verder zullen we extra aandacht
vestigen op de uitgaven.
Onze hernieuwde samenwerking met Dutch Cell Dogs heeft geleid tot een eerste
cyclus van zes getrainde honden, waarvan er nu vijf van geplaatst zijn. We kijken er
het komende jaar dan ook met vertrouwen naar uit dat deze samenwerking verder zal
leiden tot verhoogde plaatsingskansen.
In onze hondenpensionopvang
zien we veel terugkerende
honden. Het feit dat de eigenaar
blij is met ons maakt ons ook
gelukkig. De eerste boekingen
voor de vakantieperiodes van
2020 zijn alweer gemaakt!
In de toekomst zullen we ook
een aan de nachthokken aansluitende ren hebben gemaakt die
overdekt is. We krijgen namelijk
steeds meer moeilijke honden
binnen. Voor het geval deze een
eventueel gevaar zijn voor hun omgeving, krijgen deze honden toch hun beweging,
zonder dat daarbij een vrijwilliger of medewerker direct gevaar loopt. Deze ren wordt
begin 2020 gerealiseerd en kwam mede tot stand door de bijdrages van het Vughts
duurrecord biljarten dankzij Sharon Verhoeven en mét verdubbelaar van Stichting
Dierenlot, de Rabobank Clubkas campagne en Steunfonds Rabobank.
Efficiënt werken maakt ook deel uit van de aandacht voor de kosten en uitgaven.
Vanaf januari 2020 wordt ons besturingssysteem helaas niet meer ondersteund. De
meeste van onze desktop en laptop computers zijn niet geschikt voor een update naar
Windows10. Misschien weet u hoe u ons hierbij tot steun kan zijn??
Een spannend jaar met wederom vele uitdagingen staat weer voor de deur. Wij
hebben er in ieder geval zin in! Verderop treft u de cijfers aan van de doorstroom
van dieren in ons asiel.
Hartelijk dank voor jullie steun en belangstelling!
Diederik Mollinger,
Voorzitter ai/penningmeester
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CURSUSSEN
NEN 2580
MEETINSTRUCTIES
FLOORPLANNER

Veel kleurplezier!

Doorstroom dieren

Tot ziens en Welkom!
Afscheid

Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van de volgende oud-collega’s die
niet meer werkzaam zijn bij het Dierentehuis:
Jolanda Van Daalen (Beheer)
Frits Janssen (Dierenarts)
Door Jagers (Hoofd dierenverzorging)
Yentl Hofwijks-Smets (Administratief medewerkster)

Dank

Speciale dank gaat uit naar Marie-Louise Van Roestel die telefoniste was op vrijwillige
basis en tevens redactrice van de Dierbaar.
Wij willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor de vele jaren van trouwe inzet en
steun, dierbaarheid en collegialiteit. Fijn dat jullie er waren!
Het gaat jullie allen goed!

Welkom

De volgende collega's willen wij graag welkom heten:
Laura Quist (Beheer)
Janneke Schoot-Loeve (Dierenarts)
Sabine Meulendijks (Dierenverzorger senioren)
Arine Severijn (Administratief medewerkster)
Dagmar Smit (Vervangend dierenartsassistente)

En welkom terug:

Ronald van Kemenade (Dierenverzorger)
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Top 10 Goede voornemens
Wij denken graag met u mee!
1.

Wilt u stoppen met roken?
Vul uw longen dan met zuurstof en kom als vrijwilliger lekker met onze honden
wandelen langs de Oosterplas.

2.

Last van overtollige kilo's?
Word vrijwilliger bij ons en wandel zo vaak als u wilt met de honden. Die kilo's
vliegen eraf!

3.

Wilt u ontstressen?
Onderzoeken wijzen uit dat mensen minder stress ervaren als zij huisdieren
hebben. Aaien is hartslag- en bloeddrukverlagend en honden bezitten is zelfs
levensverlengend.

4.

Wilt u minder geld uitgeven?
Loop een rondje plas, in plaats van een rondje winkels.

5.

Iets nieuws leren?
Leer bij ons de taal van honden en/of katten.

6.

Behoefte aan meer quality time en minder tijd op je beeldscherm?
Neem een huisdier (pas op, bijwerking: slappe lach).

7.

Wilt u duurzamer leven?
Adopteer een asieldier!

8.

Wilt u ontspullen?
Ruim je kasten leeg en breng het naar het Dierentehuis:
- Oude kleding en schoenen kunnen in de Dierenlot container (per kilo krijgen wij
namelijk een klein bedrag).
- (Bad)Lakens, handdoeken en (fleece) dekens graag bij ons binnen brengen.

9.

Wilt u met meer aandacht leven?
Met een hond bent u heel mindfull in the moment.

10. Blue Monday, zijn alle voornemens tot nu toe in het water gevallen?
Wandelen in de natuur werkt goed tegen de blues!

10   Dierbaar - Voorjaar 2020

Onze ‘nieuwe’ dierenarts: Janneke!
Jarenlang werkte ze al als vervanger van Frits, maar sinds vorig jaar is ze onze
officiële dierenarts: Janneke Schoot-Loeve. Drie keer in de week komt ze na haar
eigen spreekuur naar de Oosterplasweg. Ze blijkt niet alleen enthousiast over
haar werk als dierenarts, maar ook over de mensen in ons Dierentehuis! Tijd voor
een nadere kennismaking.
Oorspronkelijk
komt
ze
uit
Drenthe, ze studeerde in Utrecht
en de liefde bracht haar in 2003
naar Brabant. Inmiddels heeft
Janneke met haar Niels twee
kinderen, Anne van 10 en Julian
van 7 en twee huisdieren, hond
Evy en kat Siepie. Ze woont vlak bij
Hedel, waar ‘Dierenartsenpraktijk
Bommelerwaard-Zuid’ gevestigd
is, de groepspraktijk waar Janneke
in 2005 ging werken. Eén van haar
collega’s daar was Frits Janssen,
onze vorige dierenarts die - zoals
u elders in deze Dierbaar kunt lezen met pensioen ging.
Achtergrond
“Frits ging een paar keer per week naar het Dierentehuis in Den Bosch. Hij heeft me
destijds hier ingewerkt en als hij met vakantie ging, mocht ik het van hem overnemen”,
zo blikt Janneke terug. “Ik vond dat in het begin best spannend, want het werken in
een asiel is toch anders dan in een Dierenartsenpraktijk. Daar komen de baasjes mee
met hun huisdier en zij kunnen ons normaal gesproken goed vertellen wat er met ze
aan de hand is. Bovendien zie je de dieren regelmatig, meestal tenminste één keer per jaar, dus
dan ken je de dieren wel. Dat is hier helemaal
anders. Hier heb je te maken met afstandsdieren
en gevonden dieren die - gelukkig - meestal maar
kort in het Dierentehuis wonen.”
“Om ook deze honden en katten goed te behandelen, is het voor mij ontzettend belangrijk
om zoveel mogelijk te weten over hun achtergrond. Hoe lang zitten ze hier, waar komen ze
vandaan, wat voor medicijnen hebben ze gehad,
wat hebben ze gegeten en gedronken, hoe gaat
het met de ontlasting en de urine, hoe gedragen
ze zich, dat zijn belangrijke vragen. Als ik daar
goede antwoorden op krijg, kan ik mijn werk
goed doen.”
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Welzijn voorop
Janneke heeft vanaf het begin ervaren dat de mensen in ons Dierentehuis enorm
betrokken zijn bij de dieren. “Ik krijg mijn informatie van de dierenartsassistente.
En zij wordt goed op de hoogte gehouden door de dierenverzorgers en de vrijwilligers. Zeker als het druk is, moet dat vloeiend werken. En dat gebeurt hier al al die
jaren. Ik vind het hartstikke leuk om te zien dat het team daar hard voor wil werken
en een goed oog heeft voor wat er met de dieren aan de hand is. Het welzijn van de
dieren staat hier altijd voorop en er is een goede sfeer. Ik werk hier dan ook met veel
plezier!”

Nieuwjaarsduik - Vrijwilligers liefde
voor de dieren gaat diep
Zoals velen van jullie weten is Dierentehuis ’s-Hertogenbosch gelegen aan
de Oosterplas. Velen zullen ook weten dat de Oosterplas de locatie is van de
Nieuwjaarsduik in ’s-Hertogenbosch.
Deze 2 feiten brachten vrijwilliger Melanie op een idee. Een Nieuwjaarsduik stond
namelijk op haar Bucket List.
Ze kwam met het plan om mensen te ronselen die haar zouden sponsoren voor deze
gekke actie en het geld aan het Dierentehuis te doneren!
Onder de indruk van deze durfal heeft een flink aantal mensen hun sponsoring beloofd.
Daarvoor moest ze natuurlijk wel presteren.
Koekiemonster
Gehuld in een koekiemonster-pak (zou ze dat
met de dieren overlegd hebben??) stond ze op 1
januari 2020 te bibberen op het strand van de
Oosterplas...
Maar Melanie zou Melanie niet zijn als zij
niet onverschrokken/ongehinderd door kou/
ongemak diep het water in zou rennen. En ze is
zonder pardon ook kopje onder gegaan!
Haar liefde voor de dieren gaat diep, heel
diep... de Oosterplas in!
Naast haar vele uren inzet als vrijwilliger, heeft
Melanie met haar stoere actie ook maar liefst
€ 153,- voor het Dierentehuis weten op te halen!
Namens alle vier- en tweevoeters van Dierentehuis ’s-Hertogenbosch: dankjewel Melanie!
Volgend jaar weer?? 
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Donatieknipcoupon
U kunt het Dierentehuis en haar werkzaamheden ondersteunen door middel van een donatie.
Kijk daarvoor op www.dierentehuisdenbosch.nl/steunons/doneren.
Met een paar klikken maakt u duidelijk hoe veel en hoe vaak u wilt doneren.
Maar u kunt natuurlijk ook deze coupon gebruiken. Knip of scheur hem uit en stuur hem in een
envelop naar onderstaand adres. Of gebruik de QR link onderaan de pagina.
Alvast hartelijk bedankt!

IBAN:NL72RABO 0121 9136 94
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Vakantieadres voor uw viervoeter
Wist u dat wij ook een hondenpension hebben?
Dit is het gehele jaar door geopend, dus ook wanneer u met wintersportvakantie
gaat of bijvoorbeeld Carnaval gaat vieren! Wanneer u lekker op vakantie gaat,
kunt u uw hond bij ons ook van een vakantie laten genieten.
[Advertorial]

Kamers
Ons ‘hotel’ heeft riante suites met een heerlijk, comfortabel bed. Iedere kamer
beschikt over een eigen buitenruimte met weids uitzicht op grasvelden en/ of park.
Restaurant
Ontbijt en diner zijn inbegrepen. Het restaurant kan naar believen lekker eten van
thuis bereiden, of voor de avonturier de lokale gerechten bereiden. Dineren gebeurt
in het comfort van de eigen kamer. De roomservice is uitstekend en er is een ruim
assortiment aan snacks.
Ligging en omgeving
Vrij gesitueerd middenin de natuur, op een steenworp afstand van diverse attracties.
Direct gelegen aan diverse wandelpaden: door bos, over de velden en langs het water.
Op loopafstand van een heerlijke zwemvijver voor de warme dagen, mogelijkheid tot
het huren van een fiets (met een persoonlijke trainer/begeleider) en diverse recreatievelden om lekker te flaneren, een balletje te trappen, een paar rondjes te joggen
of andere atletische kunsten te vertonen op de speeltoestellen.
Ook is er, onder begeleiding, gelegenheid om anderen te ontmoeten en nieuwe
vrienden te maken.
Service
Het personeel is erg behulpzaam. Met een persoonlijke benadering wordt er
afgestemd op uw wensen. Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan een leuke uitdaging, zal
het personeel zorgen voor leuke spellen. Heeft u echter meer behoefte aan ontspanning, staat het personeel klaar voor een heerlijke massage.
Bijzonderheden
* Diverse buitenbarretjes
* Mensen toegestaan, mits aangelijnd in openbare ruimten
* Aan het water
* Aan het bos
* Vrij uitzicht
* Buitenbad
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Topfan Reviews
*Lizzy en Sem*
“Sem en Lizzy hebben al verschillende pensions gehad, wat me iedere keer verbaasde dat ze het niet leuk
vonden om terug te gaan.
Via kennissen kreeg ik te horen om het bij het Dierentehuis te proberen.
Zo gezegd, zo gedaan.
De eerste keer was het even wennen voor mijn schavuiten, maar toen ze de volgende keer teruggingen waren
het twee vrolijke belhamels die naar binnengingen, geen afwachtende houding meer.
Dolle pret hebben beiden als ze naar het dierentehuispension gaan.
Voor mij een fijn gevoel wetende dat ze in goede handen zijn, er wordt goed voor hen gezorgd, qua uitlaten
en voeding.
Ik ben blij dat ik het dierentehuispension heb gevonden en raad allen aan die huisvesting zoeken voor
vakantie of carnaval voor hun honden daar naar toe te sturen, jullie zullen geen spijt hebben, integendeel.
Ik geef het Dierentehuis 5 sterren en dank voor de goede zorgen van mijn honden Sem en Lizzy.”
*Beer*
“Onze Beer hebben wij afgelopen voorjaar voor het eerst ondergebracht bij het pension van het Dierentehuis
’s-Hertogenbosch.
En wat een uitkomst: dichtbij huis een fijn adres waar zij goed behandeld wordt. Familie heeft ook aangeboden om op Beer te passen wanneer wij weg zijn, maar zij wonen best ver weg.
Ook is Beer best een energieke en onstuimige (en vrolijke!) hond die je soms een beetje kort moet houden.
Wij zijn blij dat de mensen bij het Dierentehuis goed met haar overweg kunnen. Dat is natuurlijk belangrijk
voor ons. Ze hebben een gastvrije, ontzorgende benadering naar hond en mens.
Deze pensionfunctie van het Dierentehuis is een erg plezierige dienst. Het biedt ons een zorgeloze vakantie,
waardoor wij met een goed gevoel op reis kunnen.”
*Jack en vrijwilligster Sjan*
“Ik ben sinds ruim 3 jaar vrijwilliger bij het Dierentehuis. Vooral rondom de vakantieperiodes is het erg druk,
o.a. door de honden die even komen logeren terwijl hun baasjes met vakantie zijn. Ze worden meerdere
keren per dag uitgelaten, als het even kan gaan we de hele Oosterplas rond. Het is zó leuk om met de honden
bezig te zijn; ze even wat extra aandacht te geven, een knuffel, lekker kammen of op het veld achter een bal
aan te laten rennen. Van de vaste klantjes kennen we hun gewoontes en "gebruiksaanwijzing" en dat geldt
andersom ook. We worden enthousiast begroet als ze ons zien.
Ik was amper begonnen als vrijwilliger, toen ik viel
voor Jack, een 7-jarige kruising Labrador/Stafford.
Dus die heb ik geadopteerd. Ik ben nog elke dag
blij met hem, en hij met mij. Als ik met vakantie
ga breng ik hem (natuurlijk) ook bij het Dierentehuis
in pension, want ik weet dat hij hier goed verzorgd
wordt. Het afscheid nemen vinden we allebei niet
leuk, maar als ik hem na mijn vakantie weer kom
ophalen staat er een blije hond op me te wachten,
die van al zijn vriendjes nog even een aai over zijn
bol krijgt.”
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Sabine ziet de schoonheid in ieder dier!
Ik ben Sabine en werk als Dierenverzorger bij de seniorenhonden. Als het nodig
is trim ik de honden van het asiel tussendoor. Half januari zal ik mijn theorie
examen Hondentrimmen gaan doen en hopelijk volgt dan ook snel mijn praktijk
examen. Ik ben nu ongeveer 2 á 3 jaar bezig met het trimmen van honden, door
middel van de praktijklessen op school en de vele stagedagen. Momenteel loop ik
nog 1 dag stage per week.
Jessie
Jessie is een lieve senior, waar afstand van gedaan was. Hij kwam binnen als 15-jarige
lieve hond met lang haar en klitten. Deze knappe man hebben we nog knapper
gemaakt. Hij begreep er niks van en vond de trimbeurt dan ook niet zo leuk. Toch
heeft hij het superknap gedaan.

De kat verhaart uit en dus moet ik weer een trimbeurt..
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Saar
Knappe Sint-Bernard Saar. Zij kwam binnen met een aantal klitten en was heel erg
vies. De eerste dag kostte het mij veel tijd om alle klitten eruit te halen. Ze was
superlief en liet echt alles toe. Een grote knuffelbeer!
Hieronder Voor & Na-foto’s en één van tijdens de schoonheidsbehandeling. Het wassen
is niet meer gelukt, want mevrouw mocht al heel snel naar haar nieuwe warme liefdevolle mandje.

Ronnie
Ronnie is als zwervertje binnengekomen en zijn baasje heeft hem
niet meer opgehaald.
Hij had veel klitten en moest nodig
een trimbeurt en een heerlijke
wasbeurt krijgen. Wat knapte hij er
van op! Helaas wel een kort jasje,
want de klitten waren te erg om dit
langer te kunnen houden.
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Jelle
Ook Jelle was een zwervertje en niet
meer opgehaald. Hij kwam binnen
als een leeuwtje. Ik heb zijn manen
ingekort, zodat het een beetje
dezelfde lengte had als zijn achterkantje. Lieve Jelle is voornamelijk
geplukt en een gedeelte geknipt.
Deze vriend heeft ook nog eens een
rot-operatie gehad en mag nu dan
eindelijk genieten van zijn heerlijke
liefdevolle mandje.

Britt
Britt was één van onze senioren. Zij is als 13-jarige afstandshond binnengekomen en is
pas geplaatst toen ze 14 jaar was. Britt had heel veel wolplukken. Dit was alleen een
kwestie van wassen en goed föhnen, met een speciale föhn. Dit is een waterblazer die
krachtig föhnt. Hierdoor komen alle wolplukken los en is ze sneller droog. Wel maakt
het meer herrie dan een normale föhn, vandaar dat Britt een mooie hoodie om heeft.
Dit dient als oorbescherming zodat ze niet zoveel last zou hebben van het geluid.
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Stitch – Onze Kroegtijger
Onze Stitch is een grote kater van ruim 5 jaar. Hij is een tweetal keer geplaatst
geweest, maar ook weer teruggebracht. Hij is geboren op een boerderij en kon
maar niet wennen aan een gewoon thuis. De laatste keer sloopte hij zelfs de boel
en had de neiging om flink uit te vallen naar mensen.
Daarom hebben we eind december besloten om hem een tijdje van de website af
te halen en hem tot één van onze kantinekatten om te dopen. Bij ons kan hij naar
buiten wanneer hij wil en is hij toch onder de mensen.
Nou… dat hebben we geweten…
Kattenvanger van de Oosterplas
Waar Stitch tegenover mensen nogal eigenzinnig
en overheersend kan overkomen, lijkt hij onder
de katten een uiterst sociale kerel te zijn.
Zodra hier de lichten uitgaan en de mensen
vertrokken zijn, start hier zijn Happy Hour…. Dit
gaat door tot in de vroege uurtjes.
Stitch haalt overal nieuwe vrienden vandaan en
nodigt ze uit voor feestjes in zijn underground
loungeclub.
Als wij ’s ochtends de kantine betreden, komen
wij regelmatig nog een verdwaalde kat tegen.
De buitenkatten van het asiel blijken echte nachtvlinders. Overdag zijn ze namelijk nergens te
bekennen.
Duister heerschap
Maar de meest spraakmakende stamgast van Stitch is toch wel een kat die 10 jaar
geleden is uitgezet bij de Oosterplas (ze noemen hem ‘De Staart’) en sindsdien nooit
meer is gesignaleerd. Hij heeft al die tijd in de schaduwen geleefd en hield zich
verborgen voor iedereen.
Hij wist jarenlang onder de radar en toch dichtbij te blijven. Ook is hij een ster in het
altijd uit handen blijven van handhavers en is iedereen telkens een stap voor.
Onderwereld deal
De geruchten gaan dat Stitch en De
Staart een deal hebben gesloten.
Onbeperkte toegang voor De
Staart, in ruil voor lessen van de
leermeester in ontsnapping en
allerhande andere louche praktijken… beide, uiteraard, onder de
voorwaarde van strikte geheimhouding.
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Zoals het er vaak in deze kringen aan toegaat, heeft er zich onlangs een klokkenluider
gemeld. Een klikspaan dus; informant en gluiperd tegelijkertijd en beter bekend
onder de naam Felix de K. Om hem te beschermen zullen we verder niet op details en
verdere uiterlijke kenmerken ingaan…
Maar Stitch heeft een open deurbeleid: iedereen is welkom, van kruimeldief tot sluipmoordenaar! Openingstijden Poessie Lounge: alle dagen van 17.00 tot 08.00 uur.
Wij zien hier dat Stitch steeds beter went aan mensen, omdat hij hier ook de ruimte
heeft om zijn eigen gang te gaan. Daarom zoeken wij op termijn een thuis voor hem.
Hij kwam van een boerderij en dit past het beste bij hem. Een boerderij biedt namelijk
de ruimte voor zijn avontuurlijke aard, maar Stitch is ook graag onder de mensen.
Hij is geen knuffelkont, maar heeft wel graag gezelschap van mensen om zich heen.

Dutch Cell Dogs over de samenwerking
met Dierentehuis ’s-Hertogenbosch
“Op 30 oktober 2019 was het eindelijk zo ver. Stichting Dutch Cell Dogs mocht
terug naar de plek waar alles is begonnen, namelijk bij de Penitentiaire
Inrichting in Vught. Zes super enthousiaste trainers en fantastische begeleiders
uit de instelling stonden voor ons klaar om 8 weken, 2 trainingen per week aan
de slag te gaan met Nixy, Luxy, Sasja, Cindy, Nico en Cinty uit Dierentehuis
‘s-Hertogenbosch.
Wij trainen door het hele land asielhonden in
samenwerking met gedetineerden, zodat de
honden succesvol geplaatst kunnen worden.
Deze fantastische honden uit Den Bosch kregen
de kans om op een positieve wijze allerlei skills
aan te leren, zelf te leren nadenken, juiste
keuzes te maken en vooral heel veel plezier te
hebben in samenwerking met hun trainer.
Voor ons een hele fijne ervaring om weer terug
te komen bij Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch.
Boven de balie hing zelfs nog het Dutch Cell
Dogs schilderij van 2009. Geweldig om te horen
dat dit zo een goede ervaring voor hen en voor
de honden is geweest.
Vol enthousiasme zijn we deze samenwerking
weer gestart. Wat staat er een ontzettend leuk
en lief team bij Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch:
fijn contact, super samenwerking en goede
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zorg voor de dieren. Wat
we erg fijn vinden aan deze
locatie zijn de hoeveelheid kennels per ruimte
en de indelingen waarbij
rekening wordt gehouden
met wat het beste is
voor de honden. Door de
splitsing van ruimtes zitten
er nooit meer dan 4 honden
in 1 ruimte. Dat geeft rust
voor de honden en dat was
voor ons goed te merken.
“Onze” 6 honden zaten na
een tijdje allemaal vlakbij elkaar en na de training hadden de meeste daardoor ook
echt de ontspanning om lekker uit te rusten.
Naast die fijne huisvesting
voor de honden zijn er ook
nog grote uitrenvelden
bij het Dierentehuis. Ook
hier hebben we dankbaar
gebruik van gemaakt.
Zelfs snacks en botjes
mochten we meenemen
voor de honden vanuit
de opslag: heel fijn, want
daar hebben deze toppers
ontzettend van genoten!

Niets was te gek en overal werd
over meegedacht. Kortom:
Dierentehuis
‘s-Hertogenbosch, hartstikke bedankt
voor de fijne samenwerking en
op naar de volgende succesvolle groep!”
Tessa van Heumen,
Instructeur bij Dutch Cell Dogs

Kitten Cobi
Het is bijna niet te geloven maar Cobi Beulink, onze
vrijwillige pleegmoeder, heeft afgelopen september
de 1250e kitten onder haar hoede genomen! En als
je weet dat elk babykatje tenminste vier flesjes
melk per dag krijgt, dan kun je nagaan hoeveel uren
Cobi de afgelopen jaren (sinds 2002) in die kleine
schatjes heeft gestopt…
In 2016 kreeg Cobi een lintje van de Koning voor haar
inzet voor al die kleine katjes, kort daarna bracht ze
haar duizendste kitten groot, ze heeft inmiddels een
eigen pad op het terrein van ons Dierentehuis, ze heeft
eindeloos veel bewonderaars en vanaf nu heeft ze ook
een eigen erenaam:
Kitten Cobi!
Laat België maar trots zijn op Mega Mindy, wij weten
zeker dat onze Kitten Cobi al heel veel meer leventjes
heeft gered. Bedankt Cobi!!!
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Succesverhaal Falco
Al onze dieren zijn natuurlijk lieve en bijzondere vrienden voor mensen en
verdienen hun mooiste thuis, maar midden in onze HerderHerfst kregen we een
wel erg bijzondere hond binnen: Reddingshond Falco.
Falco is een Mechelse Herder en was op dat moment al 14 jaar oud.
Reddingshond

De geschiedenis van Falco maakt
hem erg speciaal. Falco heeft
namelijk zijn werkzame leven
lang als reddingshond gewerkt
en hier was hij erg goed in. Hij
is regelmatig de wereld overgevlogen om in rampgebieden
slachtoffers te vinden die onder
het puin begraven lagen.
Hij heeft zijn leven ingezet voor
Liefdevolle blik voor Falco
het leven van anderen. Wat deze
wijze man allemaal heeft gezien…
Dat gaat ook een hond niet in de koude kleren zitten. Wij moesten hier ’s nachts een
lampje aan laten omdat hij anders wat paniekerig reageerde.
Toen het tijd werd om heerlijk van zijn pensioen te genieten is hij bij zijn baasje in
huis gekomen. Hier had hij een heuse vriend aan en ze hebben een aantal jaar van
elkaar kunnen genieten.
Hartverscheurend
Zoals zo veel van onze dieren is hij puur door overmacht bij
ons terechtgekomen: zijn baasje was plotseling overleden.
Een bekende heeft Falco in huis genomen, maar dat ging
helaas niet goed met haar eigen reu. Met pijn in haar hart
heeft ze Falco naar ons moeten brengen.
Falco had ook pijn in zijn hart; hij was erg verdrietig door
het verlies van zijn beste vriend. Mechelaars zijn enorm op
hun baasje gericht. Hij leek te begrijpen dat zijn baasje
overleden was, want hij zocht hem niet. Hij lag alleen maar
in zijn mand, reageerde maar op weinig, wandelen was puur
uit fysieke noodzaak en eten ging ook niet goed. We hebben
hem overdag op kantoor gehouden, zodat hij zich minder
alleen zou voelen. Ieder die binnenkwam zag aan alles dat
Dynamisch Duo
hij verdriet had en gaf hem een aai of ging even bij hem op
de grond zitten, hem steunen in zijn rouwproces.
Kennismaking nieuwe familie
De media heeft het verhaal van deze bijzondere man ook vernomen en hier veel
aandacht aan gegeven. We hebben niet eens kans gehad hem op onze eigen website
te zetten. We kregen overweldigend veel reacties binnen.
Zo ook een gezin met 2 kinderen en een Mechelse jongedame. Dit gezin heeft een
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liefde voor het ras en vond het hartverscheurend dat we zoveel Mechelaars hadden
zitten. Ze waren eigenlijk niet van plan om nog een hond te nemen, maar ze konden
Falco niet weerstaan. Ze belden ons omdat zij hem de oude dag willen en kunnen
geven die hij verdient.
Het hele gezin is komen kennismaken; iedereen smolt meteen. Falco was nieuwsgierig
naar ieder gezinslid en kwam zelf kennismaken.
Toen werd de jonge Mechelse dame geïntroduceerd. Falco veranderde door haar mooie
verschijning: hij maakte zijn borstkas groot, hield zijn buik in en liep met een stoere
waggel. De dame was meteen enthousiast naar hem en en kwam Falco druk tegemoet.
Transformatie

Falco kon die begroeting goed hebben
van deze jonge hond. Maar na een paar
minuten vond hij dat zij zich maar
even wat rustiger op moest stellen
(hij hield het inhouden van zijn buik
niet langer vol). Hij wierp één serieuze
blik en daarop reageerde deze dame
heel goed en kalmeerde meteen.
Enkele minuten later leerde Falco juist
Ze delen het bed
weer wat van deze jongedame: haar
aandacht, enthousiasme en respect gaven hem zijn levenslust terug en hij voelde zich
weer helemaal het mannetje. Dat wij deze transformatie mochten zien en meemaken,
was hartverwarmend! Hij zou het goed gaan hebben bij dit gezin, heel goed.
Terugkoppeling nieuwe baasjes
Wij hebben de baasjes nagebeld en zijn heel blij te kunnen vertellen dat het goed
gaat met Falco. Hij is weer een vrolijke man die iedereen in het gezin enthousiast
begroet in de ochtend.
Zijn jongere vriendin en hij delen samen een nieuw, king size bed.
Wij hadden begrepen dat hij inmiddels een beetje doof aan het raken was, maar dat
dat geen probleem was omdat hij meertalig is. Hij kent namelijk ook handgebaren.
Nu hebben de nieuwe baasjes uitgevonden dat hij inderdaad een beetje doof was,
maar dan van de Oost-Indische variant... de taal van lekkere brokjes is blijkbaar zijn
moedertaal.
We wisten dat Falco niet zo van reuen hield. De nieuwe baasjes vertrouwden hem
al snel genoeg om hem los te laten in het bos. Reuen tegenkomen is wel een beetje
spannend, maar de jonge Mechelse dame weet dat prima op te lossen: zij zorgt voorop
te komen en regelt de ontmoeting. Zo hoeft Falco niet ‘aan het werk’ en kan hij lekker
op zijn baasje (en haar brokjes) focussen.
Andersom is er ook sprake van team work; als de jongedame het nodig vindt om te
blaffen, is Falco bereid haar te steunen en zet met zijn geblaf de boodschap wat extra
kracht bij. Een heerlijk Dynamisch Duo dus. En zijn gezin is erg blij met hem en voelen
zich vereerd hem nog mooie jaren te mogen geven.
Precies wat Falco zo verdient; trouwe vrienden voor het leven!
Geniet lieve Falco,
Liefs van iedereen van het Dierentehuis!
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De kantinekat vertelt
“Ik heb twee soorten mensen hier”
Hallo! Ik denk dat ik mezelf niet meer hoef voor te stellen, maar voor de weinigen
die niet weten wie ik ben: ik ben Snorrie en ik woon in de kantine van het
Dierentehuis. Ik woon hier al heel wat jaartjes en in die tijd heb ik heel wat mee
gemaakt. Ik deel mijn kantine met Pescho en Stitch. Dit was niet mijn keuze hoor,
maar de mensen vonden dat hij wel in de kantine mocht leven. En ja, je moet de
mensen een beetje tevreden houden - dus vooruit dan maar.
Elke ochtend rond acht uur komen de mensen binnen. Ik begroet hen dan in gang,
want ja dat is nou eenmaal mijn werk. Pescho blijft liever in de kantine en kruipt bij
iedereen op schoot en als het even kan in de nek. Nou dat gaat mij een beetje te ver.
Ik lig graag op schoot, maar ik ga me niet zo uitsloven hoor. Als ik iedereen begroet
heb, vind ik het wel tijd dat de mensen aan het werk gaan, een kat wil tenslotte een
schone bak en vers eten.
Kaascontrole
Mijn ontbijt deel ik graag met mijn lieve vriendinnetje Dropje. Zij wacht elke dag op
mij buiten bij het washok. Daarna heb ik de zware taak om in de gaten te houden
of mijn mensen wel werken. Ik doe dit vanuit mijn kantoor, dat om een of andere
reden door de mensen als picknicktafel wordt gebruikt. Wanneer mijn mensen pauze
hebben controleer ik hoogst persoonlijk of de kaas op hun brood nog wel goed is, want
ja ik wil niet dat ze ziek worden.
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Ik heb twee soorten mensen op mijn dierentehuis. De mensen die achter voor de
honden en katten zorgen en mensen die op kantoor werken. Beide mensen zijn wel
een beetje raar hoor.
Neem de mensen die achter werken. Die gaan als het regent gewoon vrolijk met één
van de honden wandelen. Kletsnat zie ik ze dan terug komen. Eenmaal in de kennel
gaat die hond zich ook nog uitschudden, waardoor de mensen ook nog naar natte hond
gaan stinken. En denk je dat die mensen dat erg vinden, nee hoor ze gaan gewoon de
volgende hond weer uitlaten. Kijk de mensen die de katten verzorgen, die snap ik dan
nog wel. Katten zijn leuk en lief. Maar ze hoeven van mij dan tijdens hun pauze niet
zoveel te kletsen over die andere katten. Ze hebben mij om aandacht te geven. Ik red
ze tenslotte van vieze kaas.

Vreemde mensen…
En dan zijn er de mensen op kantoor. Die zijn de hele dag druk in de weer met kletsen
door zo’n telefoon, zitten achter de computers en met grote regelmaat slepen zij nog
meer honden en katten het tehuis binnen. Hoe vaak ik die niet naar achter zie lopen
met een kat in een mand of een hond aan de lijn. En soms brengen ze die dieren
nog de zelfde dag weer naar kantoor, waar een vreemd mens zit te wachten dat dan
helemaal blij is dat dier weer te zien. Ook zorgen deze mensen ervoor dat de dieren
die hier al een tijdje zitten met vreemde mensen mee naar huis mogen. Maar ik krijg
ze maar niet zover dit ook met Pescho te doen.
Aan het eind van de dag moet ik ervoor zorgen dat die kantoormensen het hele asiel
goed afsluiten. Als dat gebeurd is en alle mensen zijn weg dan is er eindelijk rust. Nou
ja, soms zit er een hond nog wat na te blaffen maar daar is het een hond voor.
“En wat ga jij dan doen lieve, geweldige Snorrie?”, hoor ik jullie zeggen. Nou…… dat
vertel ik jullie wel in een volgende Dierbaar. Voor nu sluit ik mijn verhaal af. Vanuit
mijn kantine groet ik een ieder die dit gelezen heeft en zorg goed voor jullie dieren…
…en voor jullie katten een beetje meer.
Snorrie
(geïnterviewd door Wendy van der Togt – Beheer)
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Bedankjes
Onze dankbaarheid gaat uit naar iedereen die ons op hun eigen wijze
heeft gesteund. Wij waarderen het enorm dat er zoveel mensen met een
hart voor dieren zijn!
Biljartmarathon Sharon Verhoeven

Sharon Verhoeven heeft op 27 oktober 2019, na 43 uur biljarten in de Rio Bar in
Vught, het duurrecord biljarten succesvol afgesloten en daarbij maar liefst € 1.851,51
voor het Dierentehuis opgehaald!
En dat is nog niet alles, want Stichting DierenLot voegde daar nog een bedrag van
€ 1.200 aan toe, waarmee de totale opbrengst uitkwam op € 3.051,51.
Hartelijk dank Sharon namens ons en de dieren voor deze mooie prestatie en opbrengst!
Voor de biljart(kenn)ers onder ons: Sharon heeft maar liefst 1585 caramboles gemaakt
tijdens haar marathon. Hier zie je haar in actie.
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Jade en Floor
Jade en Floor hebben afgelopen december
voor onze honden een knuffeldeken en voor de
katten een knuffelmandje gekocht.
Het Dierentehuis en natuurlijk onze honden en
katten zijn hier heel erg blij mee. Dank jullie
wel!

Dierenkliniek Nuland
Wat zijn we toch blij met Dierenkliniek Nuland!
Sinds 2015 wordt door hen één keer per maand het
gebit van een van onze honden of katten geheel
kosteloos gereinigd. Hiermee wordt er per jaar
honderden euro's bespaard. Geld dat wij weer
goed kunnen gebruiken voor onze andere dieren.
Hartelijk dank voor de goede zorgen Dierenkliniek
Nuland!
Supermarkt Plus Mulder Engelen
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Supermarkt Plus Mulder in Engelen had afgelopen
december een hele mooie actie. Zij hadden
namelijk de emballagebox in die maand nog ter
beschikking voor een goed doel. Het werkte als
volgt: de klanten leverden bij Plus Mulder hun
lege flessen in en konden dan hun emballagebon
doneren in een daarvoor bestemde box.
Deze box wordt eenmaal per maand ter beschikking gesteld aan een goed doel. De maand
december was heel toevallig nog vrij en zodoende
werd het Dierentehuis gekozen als goed doel.

Er werd maar liefst € 224,00 opgehaald! Wij willen dan ook Plus Mulder en iedereen
die statiegeldbonnen heeft gedoneerd, hartelijk bedanken voor dit mooie bedrag en
prachtige gebaar!
Tess en Tobe

Tess en Tobe hebben onze dieren afgelopen
oktober heel erg verrast met een donatie
voor het Dierentehuis. Zij zijn zelf langs de
deuren gegaan om geld op te halen. Ook
uit hun eigen spaarpot kwam een donatie.
Het mooie bedrag dat ze aan ons Dierentehuis geschonken hebben is € 56,00. Heel
hartelijk bedankt namens al onze dieren!
Hier zie je ze samen op de foto met Bernadette en hond Luxy.

Kat Soula bedankt Hans
Vier mei 2019 kwam Soula hier als
zwervertje binnen.
Gelijk merkten wij op dat hij niet
goed liep. Hij liep namelijk mank
en had pijn.
Na röntgenfoto’s bleek dat de
hals van zijn heup was doorgebroken en dat hij hier al een tijd
mee liep.
Helaas was er voor hem geen
andere oplossing dan de heupkop
operatief te verwijderen.
Ons bestuurslid en secretaris Hans van Herpen is orthopedisch dierenarts en hij heeft
op zijn kosten Soula geopereerd.
Deze operatie was een succes en Soula kon beginnen met revalideren.
Die revalidatie ging erg snel. Binnen een paar dagen liep Soula al vrolijk rond en
voelde zich heerlijk. Eindelijk geen pijn meer, eindelijk van de pijnstilling af.
En wij zijn blij te vermelden dat 2020 voor hem goed begonnen is: hij heeft nu een
heerlijk thuis!
Anonieme giften
Dank ook aan alle lieve donateurs, sponsors en lieve mensen die ons steunen met hun
giften, maar liever anoniem willen blijven.
Hartelijk dank!!!
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Kattenpaviljoen
Katten ‘praten’ via feromonen!

Wist u dat katten elkaar heel veel vertellen met hun feromonen? Dat zijn
geurstoffen die elke kat kan afgeven en die elke andere kat kan ‘lezen’. Onze
‘KattenErik’ weet er heel veel van en hij deelt zijn informatie graag met u. Zo
kunt u uw eigen kat ook weer beter ‘lezen’!
Erik vertelt: “Er is heel veel meer te vertellen over feromonen en welke rol ze spelen
voor de kat dan ik in een Dierbaar kwijt kan. Dus ik zal trachten me te beperken tot
informatie die relevant is voor het werken met katten in het Dierentehuis.”
Feromoon producerende klieren
GEURklieren bij katten

Ingang oren

Aanzet staart

Mondhoeken

Anus

Voetzolen
Hoor je er bij?
Allereerst wat uitleg over feromonen. Dat zijn chemische stoffen die diersoort-specifiek zijn. Ze worden afgescheiden door dieren binnen een diersoort om zo communicatie met soortgenoten tot stand te brengen. Katten kunnen hun feromonen op
allerlei plaatsen uitscheiden, onder andere via de klieren in de voetzooltjes, de urine,
de anaalklieren en de wangklieren. Tussen de neus en het gehemelte van de kat zit
een orgaan waarmee ze de feromonen kunnen waarnemen, het Vomero Nasaal Orgaan
(VNO). Dat doen ze door lucht te laten stromen over de voorkant van de tong. Daarna
houden ze de tong tegen het VNO aan. Dit wordt ook wel flemen genoemd.
Als een kat de feromonen van een andere kat waarneemt, krijgt het dier direct veel
informatie binnen over de ander. Zo kunnen katten via feromonen opmaken of die
ander in dezelfde kattengroep hoort, wat het geslacht is en of de kat in kwestie
seksueel intact is. Ook kunnen ze uit de geurstof veel informatie halen over de
leeftijd, gezondheidsstatus en de emotionele staat van de kat die de feromonen afgescheiden heeft. Bovendien roepen de feromonen een directe emotionele ervaring op
voor zowel de kat die ze uitscheidt als voor andere katten die ze waarnemen.”
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Goed voor het welzijn
Oké, leuk deze informatie, maar wat zegt
dit over het werken met katten in het
Dierentehuis? Heel veel! Doordat katten
via zoveel klieren en via hun urine hun
feromonen uitscheiden, komen die geurstofjes op allerlei objecten terecht, maar
ook in de lucht. En omdat de feromonen
een directe emotionele ervaring in katten
triggert, is het voor het welzijn van de
katten in het Dierentehuis erg belangrijk om
hier rekening mee te houden. Dat doen we
op verschillende manieren en om verschillende redenen. Ik zal er drie bespreken.
1.

Ontspannen
Het goed schoonmaken en luchten
van het verblijf is niet alleen belangrijk vanwege de hygiëne. We halen er
ook de feromonen van gestreste of
angstige katten mee weg, zodat andere
katten hier zo min mogelijk door
beïnvloed worden. We willen immers
zo veel mogelijk ontspannen katten
in het Dierentehuis. Wanneer een hok
leeg komt, ontsmetten we dit grondig
zodat we zoveel mogelijk feromonen
van vorige bewoners verwijderen.
Dit helpt een nieuwe kat om zich sneller te ontspannen in het nieuwe verblijf.

2.

Veilig voelen
Katten markeren plekken zoals een mandje onder andere met hun feromonen om
zichzelf veilig te voelen en om andere katten te laten weten dat dit hun plek is!
Het is belangrijk om die mandjes zoveel mogelijk op dezelfde plaats in de kennel
te laten staan. Zouden we ze toch verplaatsen dan kan er bij katten verwarring
of stress ontstaan. Soms delen katten zo’n mandje op verschillende momenten
van de dag of op het zelfde moment. Via feromonen worden er dan onderling
afspraken gemaakt over wie waar en wanneer mag liggen. Soms ontstaat er ineens
conflict tussen katten omdat een kat zich niet aan de gemaakte afspraken houdt…

3.

Boodschap doorgeven
We proberen in elk hok hoge krabplekken te maken. Bij voorkeur op plekken waar
katten veel liggen en op plekken waar ze vaak langs lopen. Want waar kan je als
kat nu beter een boodschap doorgeven dan op plekken waar een andere kat vaak
komt. Daarnaast helpen krabplekken een kat om zich te oriënteren in de ruimte
en om het territorium duidelijk te maken aan andere katten.
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Kittentijd en feromonen
Zoals u weet, groeien de kittens bijna allemaal op buiten ons Dierentehuis. We hebben
gelukkig pleeggezinnen die zich ieder jaar met veel liefde en passie over moeders en
kittens ontfermen en die gezamenlijk heel veel kittens opvoeden. Daarom sluit Erik
zijn column af met wat interessante feiten over feromonen in de kittentijd.

•

•
•

•

Nestferomonen van de moederpoes zijn bedoeld om de kittens een veilige
omgeving te laten ervaren om in op te groeien. Het nest bevat feromonen uit
urine, haar, speeksel en uit de markeringen van de moeder (kopjes, tepels, haar).
Kittens herkennen het nest aan de geur als een veilige plek.
Bij de geboorte is de reuk van de kittens al meteen goed ontwikkeld. De oogjes
en motoriek nog niet.
De geurwolk van deze nestferomonen is maximaal 50 centimeter rondom de
moederpoes. Wanneer een kitten uit deze wolk word gehaald, gaat het miauwen
of piepen. Daarmee laat het kitten merken dat het even stress ervaart omdat het
uit de wolk van veiligheid verdwijnt.
De tepelklier van de moederpoes scheidt vanaf 3 tot 4 weken nadat de kittens
geboren zijn ook feromonen uit. Dit gebeurt totdat de kittens ongeveer 2 tot
3 maanden oud zijn. Kittens die nooit moedermelk hebben gehad zullen dit
feromoon niet herkennen omdat ze er nooit mee in aanraking zijn geweest.

Erik van der Putten, Kattenpaviljoen
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Hondje zoekt schoot
Ik ben Lena, een Cane Corso van bijna 6,5 jaar oud.
Er komt maar niemand voor mij kijken.
Misschien dat de liefhebbers van mijn ras me
te oud vinden? (Ik mankeer maar weinig)
Mensen die mijn ras niet kennen, schrikken
misschien een beetje.

Ik ben wel groot,
maar dat betekent dat ik alleen maar
meer liefde te geven heb.

Ook weet ik me heel goed te
gedragen; ik heb zelfs samengewoond met
een meisje van 8 jaar.

Eigenlijk ben ik
een lief schoothondje, maar ik vind het ook prima
om aan je voeten te liggen chillen. Af en toe een
aaitje en mijn dag is goed.

Kijk snel op de website van het Dierentehuis
voor meer informatie over mij en om een date
te plannen!
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Biljartmarathon
Biljartmarathon
Dierenarts
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Dierenwelzijn
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Dutch
DutchCell
Cell Dogs
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Feromonen
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Gevangenis
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Goede voornemens
Goede
voornemens
Heupoperatie
Hondenhotel
Heupoperatie
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Pension
Reddingshond
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Teamuitje
Teamuitje
Training
Training
Trimmen
Trimmen
Uitrenveld
Uitrenveld
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FLOW
languages

Henk Michelbrink
Sparringpartner
info@sparringpartner-ondernemers.nl
sparringpartner-ondernemers.nl

vertaling | copywriting | ondertiteling
tolkdiensten | taaltrainingen

Statenkwartier 38
5235 KK 's-Hertogenbosch

www.flowlanguages.nl | 0416 650320

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

EEN BESCHERMD GEVOEL IN VERTROUWDE HANDEN



ALARMLIJN: 073 - 644 58 57 (24-uurs service)
Alarmopvolging
Winkel- & mobiele
surveillance
Objectbeveiliging
Beveiliging van evenementen
Receptiediensten &
special deliveries
Collectieve beveiligingsprojecten
Hondenbewaking

FSS Security
Tuinstraat 8a, 5241 AA Rosmalen
T 073 - 644 02 73 / E info@fssbv.nl

www.fssbv.nl

DIERENTEHUIS

´S-HERTOGENBOSCH E.O.

