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Wat is er te doen in hondenland? 

8, 9 en 10 december 

Hond 2017 
 

Hond2017 is leerzaam en vooral heel erg leuk voor 
zowel jong als oud. In de demonstraties en 
workshops, verzorgd door professionals uit de 
hondenbranche, beleef je het houden van honden 
en krijg je handige tips. En jouw viervoeter is van 
harte welkom op Hond2017, samen kun je 
deelnemen aan diverse workshops en maak je 
kennis met verschillende hondensporten en 
trainingsmethodes. Kortom, een leuke dag uit voor 
jou en je hond! 
Datum: 8, 9 en 10 december 2017 
Locatie: RAI Amsterdam 
Meer info: www.hond-event.nl  
 

 

 

 
Nieuws 

Dierenopvang Koningen opent Veccio's 

Seniorenparadijs 
 
Dierenopvang Koningen zorgt ervoor dat ieder jaar weer vele honden een gouden mandje krijgen. 
Al langere tijd was het een droom voor Astrid Koningen om een gedeelte speciaal voor oudere 
honden in te richten. Door hun slechte zicht, slechte gehoor of het onvermogen om goed in de 

http://www.hond-event.nl/


benen te komen, is een speciale plek voor juist deze dieren zo belangrijk. In de kennel is het lastig 
voor deze dieren.  
Een plekje speciaal voor heen zou geweldig zijn! En dat niet alleen, er komt namelijk ook mogelijk 
voor bijvoorbeeld ouderen om hier een kopje koffie te drinken en samen met onze honden te 
genieten van een beetje aandacht en liefde.  
Nu kan deze prachtige droom gerealiseerd worden!  
 
Donateur worden voor Veccio’s Seniorenparadijs? Dat kan via de website: 
www.dierenopvangkoningen.nl.  
 
Lees het hele artikel op: https://www.destentor.nl/hardenberg/astrid-opent-woongroep-voor-
bejaarde-honden-in-balkbrug~ac076e53/  
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Het verhaal van…  

Mokka 
 

 

Op zoek naar een geschikt maatje voor onze hond Blue, begonnen we de zoektocht bij de asiels in 
de regio. Helaas bleek daar geen geschikte match tussen te zitten dus zochten we verder. Na een 
tip van een familielid kwamen we uit op de website van Stichting Dog Adoption Nederland (DAN-
Stichting). 
Op deze site kwamen we een schattig hondje tegen, die we later Mokka genoemd hebben. Mokka 
was samen met haar moeder gevonden in een Roemeense bouwmarkt. Haar broertjes en zusjes 
hadden het helaas niet overleefd. Ze kwam uiteindelijk terecht in een asiel dat samenwerkte met 
de DAN-stichting. En omdat het snel kouder werd in Roemenie en haar vacht niet zo dik was, was 
het besluit genomen om haar naar Nederland te halen om daar een warm thuis te zoeken. Na een 
lange reis werd ze bij een gastgezin ondergebracht om bij te komen van het avontuur en gewend 
te raken aan de huiselijke omgeving. 
Na gereageerd te hebben op Mokka, mochten we samen met Blue langskomen om kennis te 
maken., Bij binnenkomst waren we meteen verkocht wat was het een schatje. Na een wandeling 
bleken Blue en Mokka het ook erg goed met elkaar te kunnen vinden, dus dat was goed nieuws. We 



hadden afgesproken om er een nachtje over te slapen. En we zijn haar de volgende dag meteen op 
gaan halen. 
Het was wel wennen voor Blue om het huis (en haar baasjes) te delen met een andere hond. Maar 
ze nam haar rol als grote zus meteen in. Omdat Mokka niet gewend was om alleen te zitten, was 
het fijn om Blue als grote zus te hebben. Mokka kon veel leren van haar grote zus en sindsdien zijn 
Mokka en Blue beste maatjes en ontdekken ze de wereld samen. 

 
Wandeltip! 

Loonse en Drunense Duinen (NB) 
 

Het Nationaal park De Loonse en Drunense Duinen is een nationaal park van ruim 3500 hectare groot. Het 

wordt omringd door onder andere Waalwijk, Loon op Zand en ’s-Hertogenbosch. Het zandgebied is ontstaan 

in de late Middeleeuwen. Omdat het landschap in die tijd door overbegrazing en het plaggen verstoord werd, 

begon het zand te stuiven. In de 14e eeuw is geprobeerd dit proces te stoppen door eikenbomen te planten. 

In de 18e en 19e eeuw werden er dennenbomen en helmgras aangeplant. Tegenwoordig is het een stabiel en 

gevarieerd gebied dat onder andere bestaat uit dennebos, loofbos, zandvlaktes, duinen en heide. 

Deze route aan deze zijde van de duinen is speciaal gericht op hondeneigenaren. Het is dan ook toegestaan 

om de hond de gehele wandeling los te laten lopen.  

De route is zeer afwisselend; na het opklimmen van de duinheuvel gaat het pad een heuvelachtig naaldbos in. 

Ongeveer halverwege de route ligt een waterplas met twee grote stranden waar de honden naar hartelust 

kunnen spelen en zwemmen. De weg gaat terug over een zandvlakte langs de heide af. 

Deze route is in elk jaargetijde heerlijk om te lopen! 

 



 

Goeie vraag! 
“Is een hond die kwispelt altijd blij?” 

 
 

De staart van een hond zegt veel over hoe hij zich 
voelt. Veel mensen denken dat een hond altijd blij is 
als hij kwispelt, maar dat is niet zo.  

Een hond kan op verschillende manieren en om 
verschillende redenen kwispelen. Kijk daarom ook 
naar de rest van de lichaamshouding en met name 
hoe hoog je hond zijn staart houdt: een middelhoge 
of lage staart is vaak ontspannen of alert. Ligt de 
staart tegen de buik dan kan een hond onzeker of 
angstig zijn, terwijl een hoge staart voorkomt bij 
honden die opgewonden zijn, of misschien wel 
dreigend over willen komen. Vaak kwispelt een hond 
dan stijfjes, terwijl een ontspannen hond vaak breed 
kwispelt. 

 

 

Blog: 

4 redenen om fruit aan je hond te geven 
 

 

Honden zijn van nature carnivoren, maar ze eten ook 
wel eens plantaardig materiaal. Met het voer van 
WOOF4all kan je er zeker van zijn dat je hond niets 
tekort komt. 

Waarom zou je dan fruit bijgeven? 
 
 
Lees het op:  

https://www.woof4all.nl/3219-2/  

https://www.woof4all.nl/3219-2/


 
 

Waarom WOOF4all? 
Natuurlijk: geen kunstmatige kleur- geur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen 

Geperst voer: ideaal te combineren met bijvoorbeeld vlees 
Altijd 1 euro per zak naar StrayAFP 

Superlekker!  
 
 

Voor onze nieuwsbrief zijn we steeds op zoek naar mensen die het leuk vinden om hier een bijdrage aan te 
leveren! Dus wil jij wat leuks vertellen over je hond? Of heb je een andere leuke suggestie? 

Laat het ons dan weten! 
 

Like us on Facebook! 

 
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden kan door een mailtje ter sturen naar info@woof4all.nl 

 

mailto:info@beestenplein.nl

