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Vooraankondiging boekuitgave!
VRIENDEN, Onze hond een kindervriend
Kinderen en honden zijn een superduo als ze op verantwoorde en veilige manier
met elkaar kunnen omgaan. Voor ouders en verzorgers, maar ook trainers en
hondeneigenaren biedt dit praktische boek een handleiding om gevaarlijke
situaties tussen kinderen en honden te signaleren en te voorkomen. Het boek
geeft meer inzicht over hoe hond en kind elkaar vanuit hun eigen standpunt
ervaren. Daarnaast biedt het boek
uitgebreide tips over de voorbereiding op de
komst van een kind en waar u als
aanstaande ouder(s) rekening mee moeten
houden wanneer u een hond in huis heeft.
Voor iedereen die de combinatie kind en
hond een warm hart toedraagt en kinderen
veilig met honden wil laten samenleven, is
Titel: VRIENDEN, Onze hond een kindervriend
dit boek een aanrader.
Auteur, Patricia Henskens-Spee

Agenda


VANAF 4 SEPTEMBER
STARTEN DE NIEUWE
GROEPSTRAININGEN:
AANMELDEN VIA MAIL OF
TELEFOON.



OKTOBER 2010 BOEKPRESENTATIE; VRIENDEN



4 OKTOBER A.S. HONDENZWEMMEN BIJ MOSAQUA TE

GULPEN. MEER

INFORMATIE KLIK HIER



28 OKTOBER WORK“HELP!, MIJN
HOND BLAFT WAT AF MEER
SHOP:

INFORMATIE OP DEZE
PAGINA OF KLIK HIER
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Workshop: “HELP! Mijn hond blaft wat af”
Bedrijfsgegevens

28 Oktober 2010 in Zalencentrum Keulen te Klimmen
Blaft uw hond als u bezoek krijgt?
Of blaft en jankt hij de hele buurt bij elkaar als u hem alleen laat?
Of als hij andere honden tegen komt tijdens de wandeling?

ANIMALE
GEDRAGSPRAKTIJK VOOR
DIEREN

SWIER 24
6363 CM WIJNANDRADE
TEL. 045-5680398

Herkent u dit of ander blafgedrag bij uw hond, bent u ten einde raad en
weet niet meer wat u er mee aan moet of wilt u gewoon meer weten over
het blafgedrag van honden?

FAX.045-5680397
WWW.ANIMALE.NL
CONTACT@ANIMALE.NL

Kom naar de workshop op 28 Okt. in Klimmen, Tijd:19.30u—21.30u.
Tijdends de workshop zullen verschillende soorten “blaffen” van honden
aan bod komen, centraal zal het “blaffen bij alleen zijn” staan.
Meld u aan via contact@animale.nl of bel naar 045-5680398. Kosten
voor deze avond zijn €12,50 p.p. (incl. consumptie).
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ANIMALE GROEPSTRAINING
September 2010

Terug van vakantie?
Dan kan de training
weer beginnen!

Vanaf 4 September 2010
beginnen de groepslessen weer.
Op zaterdag ochtend om 9.30u—
10.30u start de Puber (her)
socialisatie voor honden met een
leeftijd tussen de 5 en 12
maanden. Voor een 2e groep zijn
nog enkele plekken vrij en kunt u
zich nog aanmelden. Deze start
per eind September.

Hieraan kunnen alle honden
deelnemen met een minimale
leeftijd van 1,5 jaar of anders in
overleg. Uw hond moet wel
sociaal zijn naar andere honden
en mensen. In principe kan
iedere hond die graag met zijn
neus werkt speuren leren en
deelnemen. Er wordt gespeurd
om mensen terug te vinden
“Mantrailing”.

Vanaf dit najaar start ook de
cursus speuren met je hond.

Hondenzwemmen 4 Oktober van 12 tot 18 uur

“Honden
zwemmen in de
buitenbaden
van Mosaqua in
Gulpen. Toegang

Bij Mosaqua in Gulpen
vind ieder jaar rond
dierendag het
evenement voor de
echte zwemmers onder
de honden plaats. Van
12 tot 18 uur die dag
kunnen alle honden
genieten van een
heuse zwempartij in de
buitenbaden en

plonsen van de
glijbanen. De
chemicalieën zijn dan
al uit het water
gehaald.
Voor u als baasje is er
genoeg kijkplezier naar
uw en andere
viervoeters. Daarnaast
kunt u rondsnuffelen

bij de aanwezige
kraampjes, dus neem
uw beurs mee. Pinnen
kan die dag niet.
Wij zijn deze dag
aanwezig voor al uw
vragen en met leuke
(water) speeltjes en
boeken.
Tot ziens op 4 Oktober

is gratis ”

TIPS & ADVIEZEN
NAJAAR 2010

Regelmatig krijgen wij
per telefoon en vooral
per mail vragen van
hondeneigenaren.
“Mijn baas zegt dat ik
een probleem heb……?”

Veelal gaat het dan om
gedragsproblemen van
honden waarvoor men
advies nodig heeft.
Het is voor ons
onmogelijk om een

goed en vooral veilig
advies te geven als wij
zelf de hond en zijn
gedrag niet hebben
kunnen observeren en
goed kunnen
interpreteren.
In geval er sprake is
van gedragsproblemen
kunnen wij alleen
adviseren als er een

consult heeft
plaatsgevonden.
In deze Rubriek van
onze nieuwsbrief zullen
wij de komende tijd
tips gaan geven om
met name problemen
te voorkomen.
Bij specifieke vragen,
neemt u het beste tel.
contact op met ons.
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